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“Compreendemos melhor agora que os esforços mais 

consideráveis devem ser empregados no sentido de que a 

herança (progressos intelectuais e sociais) se torne, para a 

humanidade, não uma catástrofe, mas uma oportunidade. 

Se outrora um homem encarnava um valor aos olhos da 

sociedade quando ultrapassava uma certa medida de seu 

egoísmo pessoal, deve-se exigir dele hoje que ultrapasse o 

egoísmo de seu país e de sua classe. Só então, tendo 

chegado a esse autodomínio, poderá ele melhorar o 

destino da comunidade humana” (EINSTEIN, 1981, p. 

102/103). 

 

 



 

 

RESUMO 

 

MAGGIO, Marcelo Paulo. Tutela da saúde pública: novas perspectivas e a construtiva 

atuação do Ministério Público. 2018.  258 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

A saúde é direito fundamental, garantidor da adequada formação, desenvolvimento e 

preservação da vida, pressuposto da dignidade da pessoa humana, com capacidade de influir 

para o qualificado desfrute dos demais direitos. Tanto assim que as ações e os serviços 

sanitários, na complexa realidade social e no campo constitucional, são reconhecidos como de 

relevância pública. Essas circunstâncias obrigam o Estado (gênero) a atuar diligentemente em 

prol da gestão, prestação e regulação desse direito, a fim de que possa ser assegurado de modo 

universal, equitativo e integral a todos. Ademais, justifica ser eficazmente protegido e 

operacionalizado mediante políticas públicas, a bem do interesse de cada indivíduo e da 

coletividade. Essa conjuntura, somada à necessidade de receber enfoque democrático, obriga 

que a tutela da saúde seja trabalhada através de postura transdisciplinar para a prevalência de 

justa resposta sanitária, em proximidade com a verdade e sem que o sistema jurídico e o 

microssistema jurídico-sanitário percam suas identidades no contato indispensável com outros 

sistemas. Tais aspectos reforçam a indispensabilidade de o Ministério Público funcionar 

como colaborador capaz de construtivamente proteger o direito à saúde. Todavia, a atuação da 

instituição em prol da saúde permanece aquém das obrigações constitucionais que lhe foram 

destinadas e abaixo das expectativas prevalentes no ambiente social. Por isso, não escapa de 

críticas e necessita adotar providências, no intuito de, concretamente, assegurar-lhe eficácia 

jurídica e social. Este trabalho objetiva contribuir para que a saúde pública e sua tutela através 

do Ministério Público sejam melhor compreendidas, organizadas, planejadas, estruturadas e 

executadas ainda no campo extrajudicial. Utiliza da fenomenologia, de fatores histórico-

axiológicos, do rigor linguístico e do perspectivismo de José Ortega Y Gasset para alcançar 

esses propósitos. Propõe que o direito à saúde e as políticas correspondentes sejam tutelados 

pelo Ministério Público a partir: i) de seu atuar conjuntivo e cooperado; ii) da prática da 

humanização cidadã; iii) de postura baseada na ressignificação e reinicialização de seus atos; 

iv) do desempenho de funções setoriais e regionais; v) do reconhecimento e valorização de 

seus membros, quando intervirem de modo operoso; vi) da racionalização de seu agir; vii) da 

implantação e alimentação de banco de dados nacional e estaduais; viii) da definição de 



 

 

posições amparadas em ponderação criteriosa; ix) do funcionamento norteado pela 

resolutividade orientadora do sistema público de saúde e x) da busca de auxílio na 

biomimética, quando possível.  

 

Palavras-chave: Direito à saúde.  Saúde pública. Democracia. Estado Democrático de Direito. 

Realidade social complexa. Transdiciplinaridade. Ministério Público. Atuação extrajudicial. 

Novas perspectivas de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

MAGGIO, Marcelo Paulo. Public health care: new perspectives and the constructive  

performance of the Ministério Público (Prosecution Service). 2018.  258 p. Ph.D. Thesis – 

Public Health Faculty, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Health is a fundamental right, guarantor of adequate formation, development and preservation 

of life, a prerequisite for the dignity of the human person, with the capacity to influence the 

qualified enjoyment of other rights. So much so that health actions and services, in the 

complex social reality and in the constitutional field, are recognized as of public relevance. 

These circumstances oblige the State (gender) to act diligently for the management, provision 

and regulation of this right, so that it can be ensured in a universal, equitable and integral 

manner to all. In addition, they justify being effectively protected and operationalized through 

public policies, in the interests of each individual and the community. This conjuncture, 

coupled with the need to receive a democratic approach, obliges health care to be worked 

through transdisciplinary posture to the prevalence of a just health response, in close 

proximity to the truth, and without the legal system and the legal-sanitary micro-system losing 

their identities in the indispensable contact with other systems. These aspects reinforce the 

indispensability of the Ministério Público (Public Prosecution Service) to function as a 

collaborator capable of constructively protecting it. However, the institution's action in favor 

of health remains below of the constitutional obligations and down of expectations prevalent 

in the social environment. Therefore, it does not escape criticism and needs to take measures, 

in order to concretely ensure legal and social effectiveness. This work aims to contribute to 

public health and its your protection through the Ministério Público  are better understood, 

organized, planned, structured and executed still in the extrajudicial field. It uses 

phenomenology, historical-axiological factors, linguistic rigor and the perspectivism of José 

Ortega Y Gasset to achieve these purposes. Proposes that the right to health and the 

corresponding policies be protect by the Ministério Público from: i) its your conjunctive and 

cooperative activity; ii) the practice of citizen humanization; iii) of posture based on the re-

signification and reinitialization of its acts; iv) the performance of sectoral and regional 

functions; v) recognition and appreciation of its members, when they intervene in an efficient 

way; vi) the rationalization of its action; vii) the implantation and feeding of national and state 

database; (viii) the definition of positions supported by careful balancing; ix) the activity 



 

 

guided by resolutiveness advisor  of the public health system and x) the search for biomimetic 

assistance, when possible. 

 

 

 

Keywords: Right to health. Public health. Democracy. Democratic Rule of Law. Complex 

social reality. Transdisciplinarity. Ministério Público (Public Prosecution Service). 

Extrajudicial performance. New perspectives for action. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A saúde é valor preponderante em sociedade. Além disso, consta da vigente ordem 

constitucional expressa previsão no sentido de que a República Federativa do Brasil se constitui 

em Estado Democrático de Direito, fundamentado, dentre outros aspectos, na dignidade da 

pessoa humana. Compõem-na também registro no sentido de que a saúde possui o caráter de 

direito social, ao ponto de se atribuir normativamente ao Estado o dever de garanti-la a todos 

mediante políticas públicas.  

Não obstante tais disposições constitucionais, a afirmação quantitativa e qualitativa 

do direito à saúde ainda se constitui grande reivindicação social. Assim resultante, por exemplo, 

da consabida insatisfação no agendamento e realização de consultas e exames especializados, 

do inadequado fornecimento de assistência farmacêutica, da falta de disponibilização de leitos e 

do indevido financiamento das ações e serviços de saúde, além do inapropriado respeito aos 

aspectos norteadores da política de saúde mental. 

Esses negativos efeitos revelam que contrariamente à poder inerente aos 

mandamentos da Constituição de 1988, continua-se a optar - em muitos casos através do 

exercício de ação excessivamente elitista, patrimonialista, autoritária e burocrática - por 

desrespeitar princípios e regras constitucionais, igualmente distanciando-se da realidade em 

vigor e do querer social.  

Em acréscimo, explicitam desconsideração ao fato de que as ações e serviços de 

saúde, de forma progressiva e sem retrocessos, necessitam se perfectibilizar através de 

contínuos e eficientes atos de gestão, prestação e regulação. Afinal, as transformações sociais 

e a versatilidade inerente às questões econômicas, culturais, políticas e científicas, exigem a 

constante necessidade do setor de saúde ser organizado e planejado de maneira que suas 

iniciativas se mantenham o máximo possível atuais.  

Identificam de igual modo a ausência de pertencimento e de proximidade do povo 

para com as ações e serviços públicos de saúde, reservando-se o sistema público de saúde aos 

mais carentes de recursos materiais. Esse aspecto dificulta, quando não obsta, a concepção e 

implantação de eficazes políticas públicas, contribuindo para que as questões e desafios 

sanitários, em muitos casos, não sejam adequadamente enfrentados por parte da classe 

política e dos gestores de saúde. E assim, o tratamento político, econômico, social e também 

jurídico da saúde distancia-se do previsto constitucionalmente. 

Esclarecem que o discurso, o arranjo e as estratégias jurídico-constitucionais não 

mantêm sintonia e são insuficientes à garantia de efetividade do direito à saúde, contribuindo 
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para a manutenção ou piora de desassistência dos desassistidos, da doença dos doentes, da 

desestruturação da atual falta de estrutura humana e física do sistema público de saúde, da 

estagnação de estagnadas políticas públicas de saúde, da proteção de alguns em detrimento da 

proteção da saúde como um direito de todos, portanto de caráter universal e equitativo.  

Traduzem a falta de pactuações, de estratégias, de diálogo entre gestores, 

prestadores de serviços, trabalhadores da saúde, usuários, instituições jurídicas, órgãos e 

entidades da sociedade civil, ao invés de atuações conjugadas, convergentes, cooperadas, 

compartilhadas, participativas, capazes de verdadeiramente fortalecerem democraticamente o 

direito à saúde. Exprimem a ausência de senso de responsabilidade pública e cívica, 

indicando a preponderância de conformismo e de servilismo.   

Nessas hipóteses, o valor e o direito à saúde acabam por ser imoral, inconstitucional 

e ilegalmente restringidos. 

Por isso, impossível não se indignar e procurar com esforço contínuo garantir 

inteira eficácia ao preconizado constitucionalmente em prol da saúde.  

Nessa conjuntura, o Ministério Público coloca-se em condições de contribuir para 

a satisfação das necessidades e aspirações comuns na área da saúde, ainda mesmo no campo 

extrajudicial. Assim, pois institucionalmente possui a obrigação de defender a ordem jurídica, 

o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a tarefa de 

zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos e serviços de relevância pública aos direitos 

constitucionalmente assegurados. Esses aspectos compelem-no a atuar cooperada e 

construtivamente com outras instituições, órgãos, organizações sociais e cidadãos para a 

implantação e o desenvolvimento de políticas públicas de saúde, o rotineiro aperfeiçoamento 

de suas ações e serviços, favorecendo a tarefa de manter o sistema público de saúde real o 

mais próximo possível daquele quisto pela sociedade  e previsto constitucionalmente. 

No entanto, não está imune a críticas, as quais decisivamente contribuem para o 

concreto empobrecimento ou tornam ineficazes sua intervenção, com geração de negativos 

reflexos na tutela que merece dispensar ao direito à saúde.  

Dessa maneira, de extrema importância a reflexão e a apresentação de propostas 

capazes de enfrentá-los e superá-los, de modo a colaborar para o alcance de novas e positivas 

perspectivas para a saúde pública, a partir da construtiva intervenção do Ministério Público. 

Para o alcance gradual desses objetivos, principia-se o presente trabalho com 

ponderações sobre saúde e Direito Sanitário, com o escopo de traçar seus contornos gerais e 

justificar que o direito à saúde deva ser garantido através de um conjunto de ações e serviços 

estruturados por parte da União, dos Estados e dos Municípios, assim proporcionando atenção 
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sanitária qualificada e contínua aos indivíduos. Porém, em função de possuir condições de 

repercutir sobre a concepção, planificação e execução de políticas atreladas à saúde pública - 

temática central deste trabalho -, apresentam-se apontamentos sobre saúde suplementar, 

externando suas particularidades frente à àquela. A partir desse alicerce construído, 

argumentos serão externados sobre as características afetas às políticas públicas de saúde, seu 

conceito, as maneiras de se manterem fiéis aos pressupostos norteadores do direito à saúde. 

Na sequência, expõem-se aspectos relacionados à saúde no plano histórico-constitucional, 

com o escopo de demonstrar que o trato da saúde acompanhou os projetos de poder em vigor 

durante os respectivos períodos do constitucionalismo brasileiro.  

Posteriormente, destaca-se a importância da democracia, em virtude de suas 

nuances e espécies - principalmente a de caráter participativo -, para a efetividade da saúde, 

passando-se a tratar do Estado Democrático de Direito, com esclarecimentos a respeito de 

seus fundamentos e postulados. Ressalta-se, nesse contexto, lineamentos com aptidão de 

garantir legitimidade aos atos praticados nesse tipo de Estado, objetivando não apenas 

contribuir para sua organização e eficácia político-jurídica, mas também a promoção, proteção 

e recuperação da saúde. Esses aspectos dependem da contínua revitalização da relação entre 

os entes estatais e a sociedade civil, por intermédio da prática democrática proativa, inclusive 

no intuito de legitimamente estabelecer os contornos e parâmetros do direito à saúde.  

Com base nessas premissas, passa-se a destacar elementos que, para além do 

disciplinado na ordem constitucional, em essência, justificam a saúde ser trabalhada com 

apoio na complexidade e de maneira transdiciplinar na modernidade. A seguir, traçam-se 

apontamentos acerca da necessidade do sistema jurídico, de um modo geral, e do sistema 

jurídico-sanitário, de maneira especial, amparados na Teoria dos Sistemas de Niklas 

Luhmann, relacionarem-se com outros de maneira conjugada e aberta, ainda que próximos a 

áreas diversas do saber. Mesmo assim, da forma proposta, os sistemas jurídicos continuarão a 

preservar sua identidade científica, assumindo condições de se enriquecerem, avançarem e se 

manterem atuais, proporcionando ainda respostas sistêmicas, causais e totalizantes. Em 

reforço e corolariamente, comenta-se a respeito da verdade jurídica e sobre a verdade 

jurídico-sanitária, diante de sua fundamentalidade e valor para a justa proteção do direito à 

saúde.   

Embasado nessas considerações, a partir do capítulo 6, iniciam-se as 

apresentações de apontamentos em torno do Ministério Público, com indicações sobre como a 

instituição foi tratada pelas Constituições brasileiras, apontando-se as estratégias e os esforços 

empregados para o alcance de seu contemporâneo tratamento no texto constitucional de 1988. 
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A seguir, explicitam-se argumentos relacionados à tutela que a instituição deve dispensar à 

ordem jurídica, ao regime democrático, aos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Além disso, expõe-se acerca dos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e da 

independência funcional, na medida em que orientam a organização, planejamento e o 

exercício das funções que lhe foram reservadas.   

Supervenientemente, atrelando essas ponderações à tutela do direito à saúde, 

observa-se que o Ministério Público, em diversas situações, atua aquém de suas 

responsabilidades constitucionais e abaixo das expectativas sociais prevalentes. Ao se refletir 

a respeito,  verificou-se que os motivos perpassam pela: i) dificuldade - quando não ausente a 

preocupação -, de selecionar integrantes da instituição que possuam conhecimentos além do 

campo estritamente jurídico; ii) ausência de respeito - após o ingresso na carreira do 

Ministério Público -, às prioridades, metas e ao planejamento institucionais; iii) falta de 

interesse em torno da atuação preventiva; iv) carência de ênfase à tutela coletiva (em sentido 

lato); v) não oposição ao grande número de ajuizamento de ações; vi)  desvalorização da 

participação democrática; vii) proximidade não republicana com algumas das funções do 

Estado e viii) escassez de estrutura de apoio para bem enfrentar questões vinculadas ao direito 

à saúde. 

Prossegue-se com a apresentação dos resultados de pesquisa realizada junto a 

todos os ramos do Ministério Público, com a finalidade de melhor conhecer a realidade 

institucional colocada à disposição da proteção do direito à saúde no Brasil. Antes, contudo, 

explicou-se o método no qual se baseou a pesquisa, destacou-se os órgãos da instituição que a 

responderam e aqueles que optaram por não a responder, com o acréscimo do percentual de 

participação e de ausência respectivo, culminando-se por explicar as indagações dirigidas às 

unidades do Ministério Público com o referido propósito. Após, para a exposição dos dados 

coletados, optou-se por revelá-los de início individualmente, em função da autonomia 

funcional e administrativa inerente a cada uma das ramificações, distribuindo-os por 

coerência geográfica entre as cinco regiões que compõem o país. Depois, exibiu-se os 

elementos de informação fornecidos pelas instituições do Ministério Público da União 

participantes, finalizando conclusivamente o capítulo com as constatações observadas a 

respeito da política institucional reservada à defesa do direito à saúde, o que tornou possível 

visualizar, de modo macro, as carências estruturais, de organização, planejamento e de 
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execução ainda prevalentes. Por outro lado, também permitiu a verificação de algumas 

excelentes iniciativas, confirmatórias de que é possível o Ministério Público melhor tutelá-lo. 

Ato contínuo, depois de realçar nuances essencialmente vinculadas ao dever e à 

legitimidade de o Ministério Público tutelar o direito à saúde, expõe-se - por intermédio de 

enfoque histórico -, a trajetória, os compromissos planejados e objetivos concebidos para - 

após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 -, intervir de modo proficiente no 

campo sanitário.  

Não obstante o definido constitucionalmente ao Ministério Público, muito ainda 

precisa trilhar no intuito de defender a saúde a partir dos parâmetros constitucionais que lhe 

foram dirigidos; atingir eficaz articulação institucional e organizacional; operoso exercício de 

suas atribuições; substancial e efetivo diálogo com o povo, as demais funções do Estado e 

organismos da sociedade civil; além de proximidade técnico-jurídica com temáticas que 

envolvem a proteção à saúde. Diante desses fatores, exteriorizam-se proposições surgidas de 

reflexões realizadas em torno do alcance da construtiva e eficaz tutela da saúde pública pelo 

Ministério Público, sobressaindo-se o atuar conjuntivo e cooperado; a prática da humanização 

cidadã; a postura baseada na ressignificação e reinicialização de seus atos; no desempenho de 

funções setoriais e regionais; no reconhecimento e valorização de seus membros, quando 

intervirem de modo operoso; na racionalização de seu agir; na implantação e alimentação de 

banco de dados nacional e estaduais; na definição de posições amparadas em ponderação 

criteriosa, no funcionamento norteado pela resolutividade orientadora do sistema público de 

saúde e, quando possível, na busca de auxílio da biomimética. 

Ao final, as conclusões terão o propósito de sinteticamente demonstrar que o 

direito à saúde, em razão de suas particularidades, imprescindivelmente precisa ser tutelado 

com eficácia. Para tanto, impossível alcançar sua efetividade sem se atentar à complexidade 

que o envolve, a ponto de ser melhor compreendido e operacionalizado através da 

transdiciplinaridade, da concepção de sistema luhmanniana e da busca de verdade qualificada. 

No Estado Democrático de Direito e em decorrência do preceituado em nossa Constituição 

Federal, o Ministério Público tem condições de atuar de maneira colaborativa para a proteção 

eficaz do referido direito fundamental. Todavia, como a instituição não está a salvo de 

diversas críticas, censuras, necessita constantemente organizar-se, planejar-se, estruturar-se e 

executar suas atribuições de maneira aperfeiçoada à presente e em conexão mais integral com 

o querer da sociedade. 
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1.1 MÉTODO A SER SEGUIDO 

 

Com a intenção de não ser guiado pelo acaso, no desenvolvimento da tese, 

metodologicamente, utiliza-se da fenomenologia. Esse método, concebido por Edmund 

Husserl, pauta-se por evolutivo esclarecimento de ideias e de apreensão de essências. Permite 

que se caminhe racional e paulatinamente em direção ao eidos, rumo à essência do objeto 

cognoscível. A voluntária opção por sua utilização deve-se ao fato de tornar possível a 

gradual apresentação de concepções mais precisas, verdadeiras e ao mesmo tempo universais 

sobre os elementos de estudo e de pesquisa1.  

A compreensão, as características e a conceituação de determinado objeto 

apoiadas na fenomenologia, em um crescente, permitem a depuração e verticalização da 

temática que se quer trabalhar. Por isso, na hipótese concreta, permite discorrer sobre 

determinados assuntos, de maneira a não apenas garantir-lhes rica fundamentação, mas 

principalmente apoiar-lhes na verdade2 possível.  

Na hipótese concreta, a partir dessas circunstâncias, postura fenomenológica 

contribui para o avanço progressivo e motivado de aspectos vinculados à saúde, ao direito à 

saúde, ao Direito Sanitário, às políticas públicas, à democracia, ao Estado Democrático de 

Direito, à complexidade e à transdiciplinaridade, ao sistema jurídico e ao de ordem sanitária. 

Apoiado nesse conjunto de partes, permite a formação de um todo convergente e indicador de 

que as atribuições e deveres do Ministério Público reúnem condições de contribuir para a 

eficaz tutela da saúde.  

Paralelamente, como a história e os valores têm grande importância na apreciação 

do tema, o fator histórico-axiológico acaba por refletir no resultado da descrição e redução 

fenomenológica e, portanto, também será utilizado in casu. Afinal, a própria 

fundamentalidade e o caráter social do direito à saúde, somados à condição de que o pleno 

exercício da democracia conduz ao seu fortalecimento e justifica a possibilidade-dever de sua 

eficaz proteção por parte do Ministério Público, são resultados da evolução histórica. Dessa 

forma, o aspecto histórico não pode passar à margem do que se pretende expor.  

                                                         
1 HUSSERL, Edmund. A ideia da fenomenologia. Lisboa: Edições 70, 2016. p. 96. 
2 A respeito, por justiça e admiração, Sócrates se destaca como um dos grandes defensores da verdade. Com 

coragem, preferiu a morte do que a se omitir em dizer a verdade. Além de seu inquestionável saber, a prática da 

maiêutica e a coerente busca pela constante preponderância de verdade, glorificaram-no e registraram 

indelevelmente seu nome na história. 
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Ademais, para a consecução busca-se, ainda, rigor linguístico, já que, na 

incessante procura pela correta expressão das ideias - fator determinante da linguagem -, as 

palavras enunciadas constituem-se em elementos preponderantes para precisão de novas 

perspectivas em prol do direito à saúde a partir da intervenção ministerial que se propõe 

apresentar.  

Diante da dinâmica caracterizadora da realidade social complexa, pautada por 

contínuo processo de ordem, desordem e organização, o saber que se busca no enfrentamento 

da temática é aquele pautado pela transdiciplinaridade. Dessa forma, consegue-se fugir da 

fragmentação que isola e separa, aproximando-se do conhecimento que é tecido junto, próprio 

da visão transdisciplinar. Dessa maneira, melhor aproveita-se as diversas nuances que 

merecem se agregar ao conceito de saúde, ao exercício da democracia e à sua exemplar tutela 

por parte do Ministério Público3, exemplificativamente.  

Por fim, necessário registrar que, conquanto o esforço que se pretende 

empreender, não existe a pretensão de atingir saber imutável, pois amparado no enfoque 

perspectivista de Ortega y Gasset argumenta-se que o conhecimento, enquanto possível de ser 

atingido, não reúne condições de ser considerado absoluto ou integral4. Há nos objetos 

cognoscíveis, vários aspectos que, antes de se equipararem, na verdade, completam-se. Não 

como verdades universais, mas sim de forma valiosa, verdadeira e relevante diante da 

mutabilidade da realidade e da vida, posto haver a capacidade de se apreender apenas 

circunstâncias das coisas, ainda que “’real’ no primeiro sentido do termo”5. 

                                                         
3 No trato da temática busca-se preponderar o pensamento: “- que compreenda que o conhecimento das partes 

depende do conhecimento do todo e que o conhecimento do todo depende do conhecimento das partes; - que 

reconheça e examine os fenômenos multidimensionais, em vez de isolar, de maneira mutiladora, cada uma de 

suas dimensões; - que reconheça e trate as realidades, que são, concomitantemente solidárias e conflituosas 

(como a própria democracia, sistema que alimenta de antagonismos e aos mesmo tempo os regula); - que 

respeite a diferença, enquanto reconhece a unicidade”. MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a 

reforma, reformar o pensamento. 20ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. p. 88/89. Além dessa obra, o 

ensinado em: MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 11. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
4 GASSET, José Ortega y. Origem e epílogo da filosofia. Rio de Janeiro: Ibero-Americano, 1963. p. 58. Célebre 

é sua frase: “Eu sou eu e minha circunstância”. p. 46. 
5 Exemplifica do seguinte modo. Esclarece o seguinte: “Porventura, é mais claro exemplo que nos proponhamos 

ver uma laranja. Primeiro vemos dela apenas uma face, um hemisfério (aproximadamente) e depois temos que 

mover-nos e ir vendo hemisférios sucessivos. A cada passo, o aspecto da laranja é outro – outro que se articula 

com o anterior quando êste já desapareceu, de modo que nunca vemos junta a laranja e temos que contentar-nos 

com vistas sucessivas. Neste exemplo. A coisa reclama ser vista completa com tal veemência que puxa por nós e 

nos faz materialmente girar em tôrno dela. Não tem dúvida que é a laranja, a realidade, quem, por sua vez, é 

causa de que passemos de um aspecto a outro, quem nos obriga a deslocar-nos e fatigar-nos. Mas é claro que isto 

o faz porque, em cada momento, nós só podemos olhá-la de um ponto de vista. Se fôssemos ubíquos e, ao 

mesmo tempo pudéssemos vê-la de todos os pontos de vista, a laranja não teria para nós “aspectos diversos”. De 

um golpe a veríamos inteira. Somos, pois, também causantes de nosso próprio trabalho”. Ibid. p. 182. 
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Como visto, pessoalmente, se é contrário ao monismo no campo metodológico, 

pois o próprio entendimento da realidade torna-se incompleto se não analisado através de suas 

múltiplas perspectivas. 

 

2. SAÚDE E DIREITO SANITÁRIO: GENERALIDADES IMBRINCANTES 

 

Com o intuito de fornecer os alicerces necessários à sustentação do tema proposto, 

pode-se afirmar que gradativamente à evolução do homem e da sociedade, o Direito6 passou a 

tutelar bens considerados relevantes. Nesse rol, a saúde se amolda com perfeição, diante de sua 

fundamentalidade7, pois necessária ao bem-estar físico, mental e social, viabilizadora e garantia 

da própria vida dos indivíduos, ainda se configurando, portanto, pressuposto essencial da 

dignidade8 da pessoa humana. Como tal, deve ser incansavelmente protegida e respeitada, 

sendo inadmissível qualquer conduta comissiva ou omissiva tendente a ameaçá-la ou frustrá-

la. 

Todavia, como a saúde pode ser conceituada? A preocupação de responder essa 

indagação mostra-se procedente para melhor compreendê-la e fornecer-lhe não somente a 

justa proteção, mas também assegurar-lhe as condições necessárias para seu contínuo 

aperfeiçoamento, em sintonia com a demanda social. 

Ao examinar de forma percuciente o assunto, Sueli Dallari destacou que a 

preocupação de conceituar saúde acompanhou a história da humanidade. Ao argumentar a 

respeito, ponderou que no século IV a. C, o filósofo grego Hipócrates fez sobressair que as 

características da “cidade e do tipo de vida de seus habitantes” produzem influência sobre a 

saúde das pessoas. Esses fatores funcionaram como parâmetro na vida em sociedade e 

passaram a reorientar o tratamento das doenças. Por sua vez, na primeira metade do século 

XVI, ainda segundo o destacado pela douta Professora, Paracelso enalteceu a relevância do 

plano exterior (“leis da física da natureza e fenômenos biológicos”, assim como do “ambiente 

de trabalho”) para o melhor entendimento do “organismo humano”.  Ao seu turno, somando 

                                                         
6 Entende-se que o Direito, amparado em sistema normativo, de forma justa e eficaz necessita encontrar-se 

presente no cotidiano do ser humano, à disposição da sociedade, a fim de permitir a superação das adversidades 

e divergências, visando ao bem comum, à eficaz pacificação dos conflitos. 
7 O artigo 2º, da Lei nº 8080/90, destaca: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. 
8 Digna de relevo é a seguinte ponderação: “A ética do cuidado é uma sugestão de caminho e um modo de 

percurso, forma de agir e modo de garantir que a entrega à alteridade se dê na base do respeito afirmador do 

lugar do outro como ser de razão e emoção, e, exatamente por isso, da dignidade humana”. BITTAR, Eduardo C. 

B. Democracia, justiça e direitos humanos: estudos de teoria crítica e filosofia do direito. São Paulo: 

Saraiva, 2011. p. 122.  
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esses elementos, o filósofo Engels assinalou que o estágio de saúde da população depende da 

“cidade”, do “tipo de vida de seus habitantes” e do espaço laboral. No trilhar conceitual, o 

próximo passo foi reconhecer a saúde como ausência de doenças, a partir de concepção 

cartesiana, responsável por equiparar o corpo humano a uma “máquina”, passível de ser 

conservada. Sequencialmente, no século XIX, a partir de visão mecanicista, passou-se a 

conceber a doença como algo que necessitava receber terapêutica especializada. Nesse 

período, trabalhos de Pasteur e Koch provaram as causas da origem de algumas doenças. Com 

a revolução industrial, tornou-se mais perceptível a divisão conceitual. De um lado enfatizou-

se que o grau de saúde depende de “variáveis relacionadas ao meio ambiente, ao trabalho, à 

alimentação e à moradia”, enquanto que de outro, o conhecimento acerca das causas de certas 

doenças, permitiu tratá-las e curá-las, reforçando a saúde como ausência de enfermidade. A 

controvérsia teve fim a partir da “intervenção de fatores políticos” e da “experiência” de duas 

guerras mundiais, quando, então, percebeu-se que a conceituação de saúde merecia ser 

visualizada através da junção do “equilíbrio interno do homem com o ambiente”, de sua 

fundamentalidade e de seu alcance como direito humano9. 

Por ser indispensável à adequada formação, desenvolvimento, manutenção e 

sobrevivência do ser humano, a fundamentalidade acaba por ser inerente à ideia de saúde10. 

Reforça essa premissa, o fato de que se precisa possuir saúde para, com plenitude e 

intensidade, eficazmente usufruir dos demais direitos e viver com dignidade11.  

 A esse caráter fundamental merece ainda somar-se a concepção de que a saúde, 

em oposição ao desequilíbrio orgânico - indicador de doença -, guarda íntima proximidade 

com condição de harmonia ou de equilíbrio físico, psíquico, econômico e cultural do próprio 

indivíduo consigo mesmo e com o meio social no qual está inserido. Estará melhor 

configurada quando se observa adaptabilidade e não disfunção frente aos desafios do 

cotidiano. 

Pode-se perceber, então, a existência de múltiplos fatores que convergem para o 

                                                         
9 DALLARI, Sueli Gandolfi. O direito à saúde. Revista de Saúde Pública. São Paulo, 22:57-63, 1988. p. 58/59. 
10 Concebida pela Organização Mundial da Saúde-OMS como o “estado completo de bem-estar físico, mental e 

social e não simplesmente como a ausência de doença ou enfermidade”. Prevista como direito na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos nos seguintes termos: “Artigo XXV - Toda pessoa tem direito a um padrão de 

vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 

invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle”. Por sua vez, 

a Carta de Ottawa, fruto da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, elaborada em 

novembro de 1986, e da qual o Brasil é signatária aponta a saúde como o estado de completo bem-estar físico, 

mental e social dos indivíduos e dos grupos, a partir da identificação das aspirações, satisfações das necessidades 

e modificações favoráveis do meio ambiente, rumando na direção de “um bem-estar global”.  
11 DALLARI, Sueli Galdolfi. A saúde do brasileiro. São Paulo: Moderna, 1987. p. 6. 
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alcance de um conceito de saúde, mostrando-se certo que se subdividem em quatro principais 

determinantes. O primeiro, de caráter biológico, parte do pressuposto de que, internamente, o 

aspecto genético dos indivíduos torna-lhes mais ou menos suscetível às doenças ou à própria 

conservação da saúde. No entanto, circunstâncias externas desfavoráveis - decorrentes das 

contingências, de elementos naturais e da atuação do homem -, possuem a condição de 

igualmente funcionar como agentes patogênicos. O segundo, de índole econômica, sustenta 

que pessoas possuidoras de recursos materiais estão menos sujeitas a diversas doenças. 

Contrariamente, grupo de sujeitos não privilegiados economicamente sofrem com a elevada 

incidência de agravos de saúde, de maneira que as desigualdades econômicas ocasionam 

situações de risco e contribuem para a manutenção de doenças. O terceiro, de cunho cultural, 

expressa-se através dos costumes, hábitos alimentares, crenças e preconceitos, ora 

contribuindo para a preservação da saúde, ora incrementado atividades e posturas geradoras 

ou agravadoras de doenças. Por fim, o quarto determinante, revelador de estrutura 

psicológica, indica que o estímulo à psique humana aumenta ou diminui a acessibilidade do 

sujeito às doenças ou à proteção da saúde, de tal forma que tem condições de gerar transtornos 

psicossomáticos ou viabilizar o reforço ao equilíbrio orgânico, respectivamente12. 

Essas circunstâncias indicam a importância de se conhecer e proteger a saúde de 

forma não linear, atentando-se para os múltiplos fatores ou dimensões que a circundam, 

tornando plenamente justificável que a discussão sobre seu conteúdo e extensão se constitua 

objeto de debate por “toda a sociedade”. Nesse processo, de todo relevante considerar os 

dados da história e da política desenvolvidos em determinado período13, a fim de se alcançar 

elementos e resultados condizentes com a realidade e a fundamentalidade da saúde. 

A interação entre esses fatores gera participação ou exclusão, segurança ou 

insegurança, estabilidade ou instabilidade e, mais concreta e especificamente no campo 

sanitário, saúde ou doença. Contudo, o foco, o objetivo principal desse inter-relacionamento 

deve ser a busca constante de preponderância do equilíbrio, visto ser indicadora do estado da 

saúde. 

Em função do estado de equilíbrio ou de harmonia física, psíquica e social, por 

vezes se encontrar abalado, inclusive pelos inúmeros desafios que o simples viver propicia 

como forma até mesmo de nos “forçar” a evoluir, progredir, aperfeiçoar, surge a necessidade 

de adotar posturas capazes de proteger pelo maior tempo possível a boa disposição. Assim, 

com o propósito de diminuir o risco de adoecer, ou, então, de facilitar a recuperação da saúde 

                                                         
12 ALMEIDA FILHO, Naomar de. O que é saúde? Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2011. p. 48/49.  
13 DALLARI, Sueli Gandolfi. A saúde do brasileiro. São Paulo: Moderna, 1987. p. 6. 
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diante de uma doença. 

Com esse desiderato, estabeleceu-se normas capazes de regrar essas relações. E, 

nesse sentido, ganhou realce o Direito Sanitário, através do qual, em atenção aos reclamos da 

sociedade, com autonomia científica, passou-se a adequadamente tutelar o direito à saúde, por 

intermédio da compreensão de que se constitui “conjunto de normas jurídicas que têm por 

objeto a promoção, prevenção e recuperação de saúde de todos os indivíduos que compõem o 

povo de determinado Estado, compreendendo, portanto, ambos os ramos tradicionais em que 

se convencionou dividir o direito: público e privado”14. 

Assim, eis que a saúde de cada indivíduo não depende somente dele. Ao contrário, 

por integrar contexto social, além do aspecto eminentemente biológico, o bem-estar a que o 

homem faz jus acaba por se vincular às condições gerais da população. Portanto, está sujeito 

às contingências, variantes e aos complicadores do viver em sociedade. O ser individualmente 

considerado não consegue, unicamente por si, garantir sua saúde, tornando imprescindível a 

constante formulação e execução de políticas públicas por parte do Estado que compõe, a bem 

de todos, sob o prisma coletivo e amparado na transdiciplinaridade, a fim de que as 

providências devidas possam atingir todo o contexto sanitário da população. E, com esse 

diapasão, de todo procedente o Direito atuar para regulamentar e regular posturas capazes de 

assegurar efetiva proteção sanitária aos indivíduos. 

A partir do relacionamento existente entre o público e o privado, a necessidade de 

atuação coletiva, em prol dos integrantes da sociedade, baseada na prevenção e no 

atendimento das necessidades de saúde da população, justificaram que suas ações e serviços 

passassem a ser reconhecidos como de relevância pública em nossa Constituição Federal.15 

Notadamente na contemporaneidade, por forma de matriz constitucional (art. 197, 

da C.F. de 1988) -, permitido afirmar que o fato da saúde ter sido explicitamente qualificada 

como de relevância pública, não deixa espaço para qualquer discussão acerca de sua 

fundamentalidade. De igual modo, impõe ao Estado (gênero) que atue diligentemente na sua 

prestação, a fim de que seja apta, em quantidade e qualidade aos que dela necessitam. Deve, 

por isso mesmo, ser universal16, igualitária17 e integral18, até porque não se pode prestar 

"meia-saúde", o que é a toda vista inaceitável.  

                                                         
14 DALLARI, Sueli. Direito Sanitário. In: Ministério da Saúde: Direito Sanitário e saúde pública. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2003. p. 49. 
15 Não obstante existam outros, foi o único direito social expressamente reconhecido na Constituição com esse 

qualificativo. 
16 Acesso garantido às ações e serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem a 

possibilidade de imposição de qualquer preconceito ou privilégio. 
17 Atenção à saúde com igualdade, tratando os iguais de forma igualitária e os desiguais de forma desigual, com 

vistas a alcançar a igualdade substancial.  
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As práticas são concebidas e sistematizadas com a finalidade de proporcionar 

bem-estar, seja impedindo, reduzindo ou combatendo as doenças, com o escopo de alcançar a 

conservação e o aprimoramento da saúde e da vida humana. Para tanto, precisam amparar-se 

na epidemiologia, na vigilância sanitária, na assistência farmacêutica, na proteção da saúde 

mental norteada pela reforma psiquiátrica, na tutela do meio ambiente, objetivando que os 

seres humanos vivenciem condições e ambientes sanitários adequados e que restem, ao menos 

progressivamente, extintas as desigualdades, com planejamento e implementação de políticas 

públicas próximas da realidade em vigor. 

Importante fazer notar que a ausência de implantação de adequadas políticas 

públicas representa violação ao direito fundamental à saúde, diante da falta de respeito ao seu 

valor social e ao preconizado pela própria ordem jurídica constitucional. As iniciativas 

tendentes a promover o fim dessa negativa consequência, quando forçosas, não são capazes 

de configurar qualquer excesso ou arbitrariedade, muito menos representar ingerência 

indevida na seara inerente aos gestores públicos. 

Assim, visto que nessas situações não se busca criar direito novo. Ao contrário, 

propõe-se transformar o comando abstrato presente no conjunto normativo em eficaz tutela 

jurídica concreta19. Frente a direitos como o da saúde, o caráter vinculado e obrigatório das 

prestações sanitárias em favor do povo passa a assumir preponderância, com justo 

afastamento da discricionariedade e da mera promessa constitucional20. Essa consequência, 

não configura violação ao princípio da “separação dos poderes”, conforme corriqueiramente 

se busca alegar na infundada tentativa de justificar práticas atentatórias aos princípios e 

regras coligadas à tutela da saúde21. 

Afinal, o direito à saúde, além de sua fundamentalidade, possui proteção 

constitucional e esse tipo de compreensão, conforme se acredita, tem real condição de fazê-lo 
                                                                                                                                                                                
18 A oferta de saúde deve incluir ações de prevenção, recuperação e tratamento em qualquer nível de 

complexidade, levando-se em consideração que o ser humano é uma totalidade, um todo indivisível. 
19 Consiste a tutela jurídica, pois, no amparo efetuado pelo Direito para a concretização do ordenamento jurídico. 

Ao seu turno, entende-se que o referido ordenamento pode ser definido como o conjunto de normas jurídicas que 

rege determinada coletividade, amparado em um sistema que impede a incompatibilidade entre elas, de forma a 

garantir a eficaz concretização de justiça. Conferir: MAGGIO, Marcelo Paulo. Condições da ação. 2. ed. 

Curitiba: Juruá, 2007. p. 26/35, passim. 
20 A respeito: STF - ARE 685230 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª T., Julg. em 05.03.2013, Pub. em 

25.03.2013 e STF – RE 393175 AgR/Rs, Rel. Min. Celso de Mello, Pub. em 2.2.2007. Assim também: STJ – 

REsp 577836/SC – 1ª T., Rel. Min. Luiz Fux. Julg. em 21.10.04, Pub. em 28.02.2005.  
21 STF - RE 1021895 AgR, Rel.  Min. Dias Toffoli, 2ª T., Julg. em 29/09/2017, Pub. em 20.10.2017. STF – ARE 

1037383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., Julg. em 21.08.2017, Pub. em 01.09.2017. No âmbito do STJ, 

paradigmático é o seguinte julgado: “Assegurar um mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos 

essenciais, dentre os quais a educação e a saúde, é escopo da República Federativa do Brasil que não pode ser 

condicionado à conveniência política do administrador público. A omissão injustificada da administração em 

efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana 

não deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário”. STJ. REsp 1041197 / MS. 2ª T. Rel. Min. Humberto 

Martins. Pub. em 16.9.2009. 
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alcançar e permanecer no patamar que lhe fora reservado constitucionalmente no Estado de 

Direito. Diante das constantes mudanças vivenciadas a cada novo dia, fruto da contínua 

mutabilidade das questões econômicas, sociais, culturais, políticas e científicas, o setor de 

saúde constantemente necessita ser planejado para que suas iniciativas se mantenham atuais 

e, assim, façam frente à saúde devida à população. 

Por isso que - não obstante o avanço apurado em certas áreas sanitárias, tal como 

o verificado na cobertura vacinal e no tratamento dispensado ao portador do HIV/AIDS -, a 

consolidação do direito a saúde ainda não se estabilizou. Diariamente, falhas e imperfeições 

ainda podem ser constatadas, muitas vezes decorrentes da ausência de políticas públicas de 

saúde capazes de atender às necessidades exigidas pela sociedade brasileira, em desprestígio, 

em certos casos, inclusive do deliberado nos conselhos de saúde, o que merece total 

reprovação. 

Como propósito de evitar ou minorar esses negativos efeitos, definiu-se ser a 

assistência à saúde livre à iniciativa privada. Desse modo, pode ser explorada de forma 

complementar ou, então, suplementarmente pela iniciativa privada.  

A primeira forma, decorrente da complementariedade, ocorre ainda no âmbito 

público e deve observar o disposto nos parágrafos do art. 199, da Constituição Federal de 

1988. Ao seu turno, aquela de caráter suplementar permanece restrita ao campo privado, não 

obstante regulada pelo setor público.  

Por produzir reflexos na concepção, planificação e execução afetas à área da 

saúde pública apresentam-se a seguir breves comentários a respeito da saúde suplementar.  

 

2.1 SAÚDE SUPLEMENTAR:  MICROSSISTEMA DIFERENCIADO 

 

A partir de seu reconhecimento na ordem jurídica, de sua utilização por 

considerável número de brasileiros e por repercutir, ainda que indiretamente, na organização, 

gerência e prestação de saúde pública, passa-se a destacar algumas das características próprias 

à saúde suplementar. Logicamente não se tem a pretensão de esgotar o assunto - inclusive 

porque distancia-se da temática perseguida, afeta à saúde considerada pública -, mas tão 

somente o propósito de garantir maior completude ao presente trabalho. 



14 

 

A saúde suplementar é ofertada aos usuários que possuem cobertura derivada dos 

denominados planos de saúde22. Esses planos, ao estabelecerem cláusulas orientadoras de 

como a saúde será garantida por empresas a determinados pacientes segurados, a partir da 

contraprestação de pagamento, tornaram-na bem de consumo. 

   A saúde passou a ser - principalmente nas sociedades capitalistas - colocada à 

venda, incorporada a produtos e serviços, com a finalidade primordial de se alcançar lucro. 

Portanto, passou a ser objeto ou coisa passível de comercialização no mercado (“reificação”) 

e de manipulação oriunda da atividade mercantil (“alienação”)23. 

 Com a oferta e a demanda por produtos e serviços de saúde, de modo mais 

enfático a partir da década de 90, crescentemente passou a se concretizar a comercialização de 

planos de saúde, alcançando indivíduos, famílias, trabalhadores e diversas outras categorias 

profissionais. Por isso, tornou-se necessário proceder a regulação do mercado de saúde 

suplementar. Com esse desiderato, foram editadas as Leis nº 9.656, de 3 de junho de 1998 e a 

de nº 9.656, de 28 de janeiro de 2000. Esta estabeleceu as competências e responsabilidades 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar24, enquanto que aquela as diretrizes fundamentais 

do mercado vinculado à saúde suplementar.  

Paralelamente à essa legislação, os contratos privados decorrentes dos planos de 

saúde são disciplinados pelo Código Civil e por diversas outras leis25, dentre as quais se 

                                                         
22 A partir de dados fornecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, beneficiários de planos de 

assistência médica atingiram maior número em dez/2014, com 50.409.378 segurados. Daquele ano até o 

presente, de forma consecutiva, esse montante vem se reduzindo, a ponto de, em mar/2017, alcançar o patamar 

de 47.606.341. Portanto, nesse período, 2.803.037 deixaram de receber cobertura dos planos de saúde, buscando 

atendimento de saúde via SUS: http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais, acessada em 5.8.2017. 
23 Conferir Fernando Lefèvre quando enfatiza: “Nas formações sociais capitalistas, como a brasileira, o sentido 

das mercadorias de saúde (dentre as quais o medicamento) é, portanto, o de aparecer como “solução” de uma 

tensão entre estados humanos antagônicos: um estado “mau” de carência ou necessidade de saúde e um estado 

“bom” de satisfação, que podemos sintetizar como ENs-Ps-ESs, ou seja, Estado de Necessidade de Saúde – 

Produto de Saúde – Estado de Satisfação de Saúde”. LEFÈVRE, Fernando. O medicamento como mercadoria 

simbólica. São Paulo: Cortez Editora, 1991. p.  39. Ainda de autoria do renomado Professor, mas agora em 

somatória com Ana Lefèvre: “Com efeito, o homem foi “aprendendo” ao longo de sua história a impor a si 

mesmo a lei de que a satisfação de todas as suas necessidades só pode se dar por meio de um comportamento 

clássico de consumo, ou seja, por meio da incorporação de produtos e serviços produzidos fora dele, no espaço 

que foi se constituindo no que hoje chamamos de “mercado”. [...] Temos, pois, no campo da saúde/doença, a 

paradoxal situação de uma relação essencialmente interior – a relação de autoconsumo humano – que, por ser 

social e historicamente uma relação de consumo, foi se tornando ao longo da história externalizada, localizada 

no espaço exterior, no mercado”. LEFÈVRE, Fernando e LEFÈVRE, Ana Maria Cavalcanti. O corpo e seus 

senhores. Homem, mercado e ciência: sujeitos em disputa pela posse do corpo e da mente humana.  Rio de 

Janeiro: Vieira & Lent, 2009. p. 28/29. 
24 De acordo com Ronaldo Macedo Junior “cada vez mais o mercado de consumo é um mercado de serviços”, a 

ponto de gerar modificações na “prática contratual” e indicar a necessidade de “agências administrativas 

reguladoras e monitoradoras do mercado especialmente para o controle dos abusos praticados em áreas de 

prestação de serviço de consumo marcadamente relacionais como saúde, seguro, serviços bancários, contratos 

previdenciários ou controle de qualidade de produtos que envolvem alta tecnologia, como produtos 

farmacêuticos, cosméticos, eletrônicos etc”. MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. Ensaios de Direito Privado e 

Social: Contratos, Meio Ambiente e Tutela Coletiva. São Paulo: Saraiva, 2015. 35/36, passim. 
25 Ainda: Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso, por exemplo. 

http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais
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destaca o Código de Defesa do Consumidor, em função de permitir a preponderância da 

equidade contratual. Tanto assim que o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Súmula nº 

46926, uniformizando a questão, dispôs que se aplica o aludido Código de Defesa aos 

contratos de plano de saúde.  

A interpretação sistemática desse conjunto normativo, a título de exemplo, 

possibilita evitar a exclusão de cobertura e de tratamentos de doenças graves, a restrição do 

número de diárias para internação hospitalar, o abusivo aumento de mensalidades, a 

publicidade enganosa na oferta de planos de saúde. Dessa forma, em certa medida, compensa-

se o fato de o Estado permitir à iniciativa privada a exploração de atividades afetas à saúde, 

pautando-se, na grande maioria das vezes, exclusivamente na busca do lucro econômico, 

pouco se importando com o fato de que tal direito não pode se resumir ao interesse 

patrimonial e à simples lógica de mercado.   

O fato de a saúde suplementar ser prestada através do setor privado que a explora 

comercial e lucrativamente, resultar do pactuado contratualmente, contar com legislação 

específica, além de ser regulada por agência27 própria, serve para claramente distanciá-la da 

universalidade, isonomia, integralidade e da gratuidade peculiares à saúde pública. Por isso, o 

sistema normativo e o de Justiça não as equipara ou as trata como fungíveis28.    

Registradas essas observações, cumpre retomar o feixe central do presente 

trabalho, restrito ao campo da saúde pública. Por isso e como necessitam de políticas públicas 

para serem implementadas e executadas, indispensável traçar algumas ponderações a respeito 

dessas políticas no tópico a seguir. 

                                                         
26 In verbis: “Súmula 469 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 
27 Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS. 
28 A respeito: “Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Acesso de paciente à internação pelo 

sistema único de saúde (SUS) com a possibilidade de melhoria do tipo de acomodação recebida e de atendimento 

por médico de sua confiança mediante o pagamento da diferença entre os valores correspondentes. 

Inconstitucionalidade. Validade de portaria que exige triagem prévia para a internação pelo sistema público de 

saúde. Alcance da norma do art. 196 da Constituição Federal. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 

1. É constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações 

superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) ou por 

conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes. 2. O procedimento da “diferença 

de classes”, tal qual o atendimento médico diferenciado, quando praticados no âmbito da rede pública, não 

apenas subverte a lógica que rege o sistema de seguridade social brasileiro, como também afronta o acesso 

equânime e universal às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, violando, ainda, os 

princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Inteligência dos arts. 1º, inciso III; 5º, inciso I; e 196 

da Constituição Federal. 3. Não fere o direito à saúde, tampouco a autonomia profissional do médico, o 

normativo que veda, no âmbito do SUS, a assistência diferenciada mediante pagamento ou que impõe a 

necessidade de triagem dos pacientes em postos de saúde previamente à internação. 4. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento. STF. RE 581488, Relator:  Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julg. em 03/12/2015, DJe 

de 08-04-2016. E, ainda, colocando a saúde pública em campo distinto da saúde suplementar: “Recurso 

Extraordinário. Administrativo. Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde SUS das despesas com atendimento 

de pacientes beneficiários de planos privados de saúde. Art. 32 da Lei 9.656/1998. Repercussão geral 

reconhecida. STF. RE 597064 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/12/2010, DJe de 29-03-2011.   
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2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: APONTAMENTOS  

 

O Estado, no intuito de honrar seus valores e propósitos, deve dar causa a 

iniciativas tendentes a, de forma articulada, planejada e contínua, operacionalizar e garantir 

concretude aos objetivos de ordem pública a ele inerentes. 

Portanto, diante de bens tutelados juridicamente, sobretudo aqueles 

constitucionalmente protegidos, como a saúde, por exemplo, o Poder Público obriga-se a, 

através da crescente formulação e implementação de ações, programas, medidas e serviços, 

garantir o acesso universal e igualitário às suas atividades29. Tais iniciativas (ações, 

programas, medidas e serviços) conceituam as denominadas políticas públicas. 

A formulação e implantação de políticas públicas derivam do disposto na ordem 

jurídica e sobre esta produzem efeitos. Por isso, podem ser consideradas 

constitucionais/inconstitucionais ou, então, legais/ilegais e possuem condições de proteger e 

promover direitos.   

O encarregado de levá-las a efeito é o Estado, tanto através de seus órgãos da 

administração direta, quanto indireta, não ficando restrita à função executiva do Estado. 

Assim, eis que o poder em si é uno e a sua tripartição, consoante preconizada por 

Montesquieu, tem por escopo apenas melhor organizá-lo, controlá-lo e racionalizá-lo. Em 

razão da unidade do poder, exprime maior tecnicidade e cientificidade sustentar a existência e 

a configuração de funções com atividade legislativa, administrativa e jurisdicional, 

independentes e harmônicas entre si30. Desse modo, o Legislativo e o Judiciário em idêntico 

sentido podem elaborar políticas para a execução de suas correspondentes competências. Por 

exemplo, quando o Judiciário concebe, formaliza e executa programa para o alcance de 

determinadas metas, objetivando assegurar tramitação e julgamento prioritários às questões 

                                                         
29 Extremamente procedente a análise efetuada por Airton Florentino de Barros: “Da mesma forma, os serviços 

públicos, sobretudo os da saúde, educação e segurança, até pelo seu caráter universal, não podem privilegiar 

determinados entes ou segmentos da sociedade. Odiosa a fila dupla da saúde, seja para atender preferencialmente 

os participantes de convênios privados em prejuízo da universalidade dos miseráveis, seja para realizar 

transplante de órgãos em paciente que pode pagar, preterindo os deserdados da sorte, os mortais da periferia 

social. Mais odiosa a fila dupla quando o hospital, os equipamentos, os medicamentos, os recursos humanos são 

públicos e, portanto, pagos pelo erário, constituído pela arrecadação de tributos incidentes sobre ricos e pobres”. 

BARROS, Airton Florentino. Igualdade. In: LIVINAU, Roberto (Coord.). Justiça, cidadania e democrática. 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Ministério Público Democrático, 2006. p. 25/26. 
30 Nesse sentido: “a tripartição clássica dos Poderes do Estado não obedece, no direito positivo, à rigidez com a 

qual fora idealizada. O executivo freqüentemente legisla (Const., arts 68 e 84, inc. IV), o Legislativo é chamado 

a julgar e o Judiciário tem outras funções, além da jurisdicional. Tal tendência faz-se presente em todas as 

organizações estatais modernas”. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini e 

DINAMARCO, Cândido Rangel. 21. ed. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 166. 
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que envolvam a proteção de bens jurídicos fundamentais, essa medida se constitui em política 

pública. 

No campo sanitário, imperioso que ações concretas e articuladas sejam levadas a 

efeito pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios como tratamento de Política de 

Estado31. Assim, pois as ações e serviços de saúde são prestados à população através de 

políticas públicas e, de modo diverso ao que se observa frequentemente, não devem 

permanecer concentrados no projeto de poder instituído pelos gestores da ocasião. Em 

verdade, a concepção, operacionalização e a contínua realização das políticas públicas 

garantidoras de saúde, nos moldes constitucionalmente previstos, devem fundamentar o agir 

estatal. Ainda que a salutar troca de posições na arena política venha a admitir o exercício do 

poder por integrantes da função executiva, legislativa e judiciária com agendas e propósitos 

diversos, a elaboração e implantação de políticas públicas não podem se distanciar dos 

objetivos do Estado, do imprescindível à garantia do direito fundamental à saúde32, a partir do 

querer social.     

Felizmente, cada vez mais, permite-se à sociedade e aos órgãos de controle social 

participarem da formação, desenvolvimento e fiscalização das políticas públicas. Essa 

possibilidade contribui para aumentar a legitimidade das políticas de saúde e colabora no 

sentido de que não fiquem refém da vontade do gestor da ocasião, o qual, neste campo, deixa 

de deter poder discricionário. 

Conclusivamente, após afirmar que a participação do povo é indispensável à 

defesa do direito à saúde, Sueli Gandolfi Dallari ensina que a tutela do direito à saúde exige, 

inclusive por parte do Poder Judiciário, a verificação da participação popular, desde a 

elaboração da lei até a execução do serviço, pois:  

“É absolutamente necessário, na República e no Estado Democrático 

de Direito, que os operadores do direito contemporâneo examinem se 

as pessoas participaram da operação de tornar mais preciso o conceito 

de saúde naquela determinada comunidade, a fim de que ele pudesse 

ser utilizado pelos gestores públicos, e se elas continuaram a participar 

para assegurarem-se de que as ações implementadas para promover, 

                                                         
31 Como bem salientam Sueli Dallari e Vidal Nunes Junior: “[...] Não há que se cogitar, deste modo, em 

liberdade de escolha dos entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), pois a Constituição 

promoveu a integração automática de todos no SUS, demarcando a imperiosidade da concorrência de esforços 

para a realização de suas finalidades e diretrizes. [...] Na lógica federativa, o que se verifica, portanto, é uma 

capacidade de autodeterminação dos entes federados, o que faz com que União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios fiquem hierarquicamente ombreados, sem que um possa interferir no âmbito de funcionamento dos 

outros, exceto, por evidente, exceções estabelecidas pela Constituição”. DALLARI, Sueli Gandolfi e NUNES 

JÚNIOR, Vidal Serrano. Direito Sanitário. São Paulo: Verbatim, 2010.p. 78/79, passim. 
32 AITH, Fernando. Políticas Públicas de Estado e de governo: instrumentos de consolidação do Estado 

Democrático de Direito e de promoção e proteção dos direitos humanos. In: BUCCI, Maria Paula Dallari 

(Org.). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 235. 



18 

 

proteger e cuidar de sua saúde atendem ao conceito democraticamente 

estipulado”33. 

Assim, não basta dar origem às políticas públicas, sobretudo as relacionadas aos 

direitos fundamentais sociais destacados na ordem constitucional. Imprescindível haver 

preocupação no sentido de que restem executadas a contento, sendo certo que a fiscalização 

no atual estágio democrático participativo pode ocorrer através dos conselhos de saúde e de 

fóruns de participação popular (audiências e consultas públicas, conferências de saúde). 

Em acréscimo, na área da saúde, obrigatório ainda que a estruturação e aplicação 

de políticas públicas respeitem o consignado no plano de saúde em vigor. Esse plano pode ser 

entendido como o instrumento de gestão, no qual constam registros sobre as ações, serviços e 

metas a serem desenvolvidos e alcançados. Permite diversidade operativa, consentânea com 

as singularidades locais, regionais e federais. Reúne também condições de fixar os 

compromissos da gestão, viabilizando, ainda, a fiscalização da tomada e operacionalização 

das decisões, permitindo, ao menos em tese, o atrelamento das políticas públicas com o querer 

social. Assim, pois são as conferências e conselhos de saúde os responsáveis por orientarem a 

elaboração dos respectivos planos de saúde, levando em consideração as características 

epidemiológicas e a organização dos serviços em cada ente da federação34. 

Logicamente, a concepção e a instituição de políticas públicas não se mostram 

hábeis a, apenas por si, garantirem a plena tutela jurídica reservada à saúde. Porém, 

contribuem decisivamente para sua proteção e promoção, pois favorecem a oferta e a 

disponibilização da estrutura, das ações e dos serviços sanitários reclamados pela sociedade. 

Por isso, a implantação de política pública hábil a garantir resolutiva atenção básica35 tende a 

repercutir positivamente no asseguramento de atividades afetas ao nível primário do SUS, a 

título de exemplo. Melhor explicando, a colocação em prática de políticas capazes de 

fortalecer vínculos entre profissionais da saúde e usuários, capacitar periodicamente as 

equipes de atendimento, investir na infraestrutura das unidades de saúde, fomentar ações 

interdisciplinares e de retaguarda técnica em áreas afins, tais como saúde mental, nutrição, 

fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e assistência social, contribuem 

enormemente para o fortalecimento do nível primário de atenção em saúde. 

                                                         
33 DALLARI, Sueli Gandolfi. Poderes republicanos e a defesa do direito à saúde. Evolução da proteção do 

direito à saúde nas Constituições do Brasil. In: ALVES, Sandra Mara, DELDUQUE, Maria Célia e DINO 

NETO, Nicolao (orgs). Direito sanitário em perspectiva. Brasília: ESMPU: FIOCRUZ, 2013, v. 2, p. 29.  
34 Conferir art. 36, §1º e art. 37, ambos da Lei Federal nº 8080/90. 
35 Consubstancia-se no conjunto de ações de nível primário de assistência à saúde, capaz de oferecer a entrada no 

sistema de saúde para todas as necessidades do usuário, constituindo, em verdade, no seu primeiro contato com o 

SUS, sendo realizado pelas especialidades básicas de saúde (clínica médica, pediatria, obstetrícia e ginecologia), 

com vistas à proteção, promoção e recuperação dos problemas mais frequentes e relevantes de saúde da 

população.  
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Mister registrar que, mesmo após efetivadas, não podem permanecer inertes no 

tempo, na medida em que precisam se transformar, extinguir ou manter as suas eficácias de 

acordo com o acontecimento fático a que estão ligadas. Dessa forma, se a partir do disposto 

na ordem jurídica36, no plano de saúde, do deliberado pelo Conselho de saúde, ocorrer a 

implementação de política pública destinada a assegurar a realização de transplantes, a 

observância de que se mostra, com o passar do tempo, aquém da demanda exigida, seus 

propósitos e termos devem naturalmente ser revistos, no intuito de se ajustarem à realidade 

atual37. 

O atrelamento das políticas públicas à realidade social justifica-se por duas ordens 

de fatores. A primeira, deriva da compreensão de que a vinculação à conjuntura em vigor, 

possibilita às referidas políticas se manterem atuais, coesas e eficientes, permitindo atividades 

e programações com maior poder de enfrentamento dos desafios sanitários que se configuram 

em determinado momento histórico. A segunda, por sua vez, tem condições de efetivar, 

concretizar, materializar, em sua plenitude, o reconhecimento constitucional de relevância 

pública das ações e serviços de saúde. Esse aspecto, de maneira específica, permite que 

componham centralmente a agenda política estatal, fortalecendo-as contra as pressões e 

conjunturas políticas e econômicas38. 

Certamente, na definição e estabelecimento de políticas públicas, cuidados e 

critérios necessitam ser adotados, a fim de não se correr o risco de possibilitar o 

favorecimento de excessos indevidos, em prejuízo da própria gestão e operacionalização da 

                                                         
36 Constituição Federal (art. 199, § 4º) e Lei Federal nº 9.434/97. 
37 A respeito, com propriedade esclarece Patrícia Helena Massa-Arzabe: “Sobrevindo a decisão conformadora da 

política, inicia-se a implementação, que deverá observar os princípios e diretrizes, prazos, metas quantificadas 

etc. A avaliação, que se dá por vários métodos, vai verificar o impacto da política, se os objetivos previstos estão 

sendo atingidos e se há algo a ser modificado, isto é, irá aferir a adequação de meios a fins, promovendo a 

relegitimação ou a deslegitimação da ação pública e também fornecendo elementos para o controle judicial, 

social ou pelos tribunais de contas. É importante vincar, por fim, que os órgãos e instâncias diretamente 

envolvidos na execução da política, assim como entidades do setor privado, nas hipóteses de convênios ou 

parcerias, não agem em livre discricionariedade, mas guiados e vinculados numa perspectiva ampla, pela 

Constituição e pelos tratados internacionais de direitos humanos, e numa perspectiva estrita, pelos princípios e 

diretrizes e objetivos imediatos e mediatos traçados na política pública”. MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. 

Dimensão jurídica das políticas públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org). Políticas públicas: reflexões 

sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 70/71. 
38 A respeito, consistentemente: “Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito 

subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, 

contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendendo — uma vez 

configurado esse dilema — que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o 

respeito indeclinável à vida”. STF - Pet 1246 MC, Decisão Proferida pelo Min. Celso de Mello, Julg. em 

31.01.1997, Pub. em 13.02.1997. 
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saúde. Porém, de outro lado, existem obrigações certas e indeclináveis do Estado (gênero)39, a 

partir do cenário constitucional em vigor. 

Caso o cumprimento dessas obrigações não ocorra, a contribuição do Ministério 

Público apresenta-se interessante, pois suas obrigações institucionais estão ontologicamente 

relacionadas à otimização dos valores inerentes ao Estado de Direito e ao respeito aos bens 

considerados de relevância pública. 

Todavia, antes de apresentar argumentos a esse respeito, seguindo a metodologia 

proposta, indispensável preliminarmente traçar considerações a respeito de como a saúde 

alcançou o atual status constitucional. 

 

2.3 O DIREITO À SAÚDE A PARTIR DO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO: 

DADOS HISTÓRICOS 

 

No atual constitucionalismo e no vigente cenário democrático, as funções 

executiva, legislativa e jurisdicional do Estado, por intermédio de seus integrantes, devem se 

atentar à limitação do poder estatal através da supremacia do Estado de Direito40 e assegurar 

real legitimidade à figura do governo da maioria, a partir da facilitação de participação dos 

cidadãos, a bem da eficácia da soberania popular, respectivamente.   

Deve-se, ainda, extrair da norma constitucional o seu máximo valor possível, 

assim inviabilizando que permaneça, por exemplo, como mera promessa constitucional, 

carente de efetividade jurídica e social. De igual modo apresenta-se correto que, uma vez 

previsto constitucionalmente, o direito possa ser exigível tanto do Poder Público, quanto do 

                                                         
39 Como as decorrentes, por exemplo, do dever de manter apropriados serviços epidemiológicos, de vigilância 

sanitária, relacionados à atenção básica, ao aperfeiçoamento do controle social, ao combate da dengue, 

garantidores dos direitos dos pacientes do Sistema Único de Saúde, do correto financiamento da saúde, da 

assistência farmacêutica, de proteção à saúde mental, do homem e da mulher, do tratamento fora de domicílio, de 

transplantes, de urgência/emergência, de fluxos inibidores da infecção hospitalar, de respeito aos planos de saúde 

pertinentes aos entes da Federação, os quais devem decorrer de adequadas políticas públicas 
40 Caracterizado pela limitação do poder estatal através da supremacia do Estado de Direito. A respeito, ao 

conciliar constitucionalismo com Estado de Direito, esclarece Barry WEINGAST: “One of the central features of 

limited government is the Rule of Law, a society of universalist laws, not of discretionary political power. The 

above model provides a new approach to the microfoundations of the rule of law. Because laws and political 

limits can be disobeyed or ignored something beyond laws is necessary to prevent violations. To survive, the rule 

of law requires limits on political officials be self-enforcing. As we have seen, self-enforcement of limits 

depends on the complementary combinations of attitudes and reactions of citizens as well as institutional 

restrictions”. WEINGAST, Barry. The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law. American 

Political Science Review, vol. 91, nº 2, 1997. p. 263.  
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particular. E, caso não seja respeitado ou atendido, o próprio sistema constitucional previu a 

possibilidade de acesso ao Judiciário41 em busca de adequada tutela. 

Ademais, preciso é garantir acepção de texto fundamental à Constituição, pois se 

constitui verdadeiramente em núcleo orientador central, condutor do sistema normativo e de 

conformação do Estado aos seus fundamentos e aos princípios orientadores da República que 

o compõem.     

A saúde enquanto direito fundamental do ser humano integra essa conjuntura. 

Porém, tal reconhecimento apenas ocorreu mais recentemente, não obstante, ainda que 

indiretamente, sempre tenha se mantido próxima das transformações do próprio Estado 

brasileiro. 

Desde a colonização do Brasil a saúde esteve e continua vinculada ao processo de 

construção do país, aos projetos instituídos para fazê-lo estruturar-se, desenvolver-se e, mais 

recentemente, autoproclamar-se como Estado Democrático de Direito42. 

         Posteriormente à descoberta do Brasil, a precariedade físico-estrutural das 

habitações existentes à época, a ausência de adequado conhecimento técnico-científico para o 

tratamento de doenças comuns àquele tempo43, inicialmente dificultaram o projeto de 

colonização português das terras brasileiras, inclusive constituindo óbice à vinda de médicos 

ao país. Os poucos que se arvoraram, passaram a cobrar caro por seus serviços e impuseram 

tratamentos não aceitos pelas pessoas, o que incentivou a muitos permanecerem recorrendo 

aos denominados curandeiros. Com a chegada da corte portuguesa (1808), reforçou-se a 

atenção dispensada à área da saúde, fundando-se escolas de medicina no Rio de Janeiro 

(1813) e na Bahia (1815). Os profissionais formados pouco sabiam sobre como enfrentar as 

doenças infecciosas que apareciam. Assim, enquanto os mais abastados buscavam terapêutica 

na Europa, os carentes de recursos continuaram a perseguir o apoio dos curandeiros, evitando, 

a todo custo, a internação nos raríssimos hospitais públicos e nas Santas Casas, diante do 

rudimentar estado, inclusive de higiene, desses estabelecimentos44. 

                                                         
41 Art. 5º, inc. XXXV, da Carta Magna. Aliás, costuma-se dizer que: “A origem polêmica remonta a Hamilton, 

que nos Artigos Federalistas 78 a 83 pôs-se a defender a condição privilegiada dos juízes e o papel político do 

Judiciário na ousada engenharia institucional da Constituição elaborada na Filadélfia. A dificuldade central era: o 

mesmo movimento que pretendia construir a primeira nação democrática moderna, assentada no governo do 

povo, parecia elevar a magistratura à condição de corpo independente e reservar ao Judiciário a função 

contramajoritária de preservar a constituição frente aos atos dos poderes políticos representativos da soberania 

popular”. ARANTES, Rogério Bastos. Prefácio. In: POBREBINSCHI, Thamy. Judicialização ou 

representação?: política, direito e democracia no Brasil. Rio de Janeiro, 2011.  
42 Arts. 1º, 6º e 196, todos da Constituição Federal de 1988. 
43 Tifo, gripe, varíola, febre amarela, doença de chagas e outras. Consultar: GURGEL, Cristina. Doenças e 

curas: o Brasil nos primeiros séculos. São Paulo: Contexto, 2010. p. 42 e seg. 
44 BERTOLLI FILHO, Claudio.  História da saúde pública no Brasil. São Paulo, Ática, 2011. p. 5-10, passim. 
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Com o advento da Constituição de 1824, lembrança normativa acerca da saúde 

apareceu de maneira tímida, quase insignificante, resultante unicamente de disposição no 

sentido de que era garantida proteção aos “socorros públicos” (art. 179, inc. XXXI)45. 

Inconformados com o modo de condução do Brasil imperial, “militares 

positivistas” e “clubes ou centros de discussão elitistas”, dos quais participavam “partidos 

ligados a interesses regionais”, voltados, em geral, a “produtos agropecuários de 

exportação” e, portanto, não representativos de “movimentos de massa ou partidos 

populares”, deram causa à proclamação da república, em 15 de novembro de 1889. 

Fundamentada nesses interesses prevalentes, no ano de 1891, a Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil acabou por ser editada. Esse texto constitucional instituiu poder 

político “centralizador e concentrador de decisões”46, apto a privilegiar interesses particulares 

e corporativista, distanciando-se de escopo democrático. 

Na ocasião, a atividade agrícola, sobretudo derivada do cultivo do café, era a 

predominante. Por movimentar a economia, a política e balizar a então realidade social, a 

preocupação com a saúde resumira-se, primordialmente, ao estabelecimento de medidas 

tendentes a garantir o saneamento dos locais incumbidos de comercializá-lo e exportá-lo. Em 

idêntico sentido, dirigia-se ao combate de doenças que dificultavam a atividade cafeeira, visto 

que representavam ameaça ao progresso da comercialização da agricultura brasileira.  

A relação estabelecida entre o Poder Público e as políticas de saúde durante o 

Brasil da Primeira República acabou por auxiliar o Estado a estender sua atuação e presença 

por todo o território nacional47. As exigências de salubridade, de saneamento para a boa 

produção e colocação no mercado do produto agrícola brasileiro, impuseram e justificaram a 

ampliação do custo estatal na área da saúde pública,  

Tanto que o Estado brasileiro necessitou adotar “modelo tecnológico 

campanhista/policial” para combater as epidemias nas duas primeiras décadas da República, 

                                                         
45 Relevante a seguinte abordagem: “Nos primeiros séculos da colonização brasileira, a necessidade de se manter 

o domínio territorial, combinada com atividades extrativistas e, posteriormente, com a exploração da cana-de-

açúcar, trouxe para o Brasil um expressivo contingente de pessoas (degredados e escravos). Até meados do séc. 

XIX, a estimativa de chegada é de 3 milhões de negros africanos, em um processo de imigração forçado e cruel, 

para trabalho escravo no Brasil, onde havia de 1 a 3 milhões de nativos habitantes”. E, a partir da posterior 

decisão de trazer para o país mão de obra livre estrangeira, continuam: “No período de 1882 a 1891, chegaram à 

cidade portuária de Santos no Estado de São Paulo, 263.196 imigrantes estrangeiros, sendo o maior contingente 

de italianos, 202.503”. MARQUES, Maria Cristina da Costa, AFONSO, Fernanda de Carvalho e SILVEIRA, 

Cássio. A atenção à saúde do imigrante no contexto histórico da saúde pública em São Paulo. In: Andre 

Mota, Gabriela S.M.C. Marinho.. (Org.). Saúde e História de Migrantes. Direitos, Instituições e Circularidades. 

Coleção Medicina, Saúde e História.. 1 ed. São Paulo: USP, Faculdade de Med., UFABC, Universidade Fed. do 

ABC. CD. G. Casa de Soluções e Editora., 2014, v. p. 76-77, passim. 
46 LUZ, Madel Therezinha. Duas questões permanentes em um século de políticas de saúde no Brasil 

republicano. In Ciência & Saúde Coletiva. Vol. 5. nº 2. 2000. p. 295-296, passim. 
47 HOCHMAN, Gilberto. A era do saneamento. Hucitec: Rio de Janeiro, 1998. p. 38.   
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assim combinando medidas de polícia sanitária (fiscalização de alimentos, isolamento 

hospitalar de doentes e as desinfecções), com ações de saneamento urbano (implantação de 

redes de esgoto, execução de higiene domiciliar e de espaços públicos).  

A partir do desenvolvimento da rede ferroviária as inquietações sanitárias 

cresceram. Se por um lado possibilitou a redução dos custos da exportação da produção e 

facilitou o trânsito das pessoas entre o interior e as capitais, por outro acabou contribuindo 

para a disseminação de epidemias48.  

Na etapa constitucional subsequente, sob a égide da Constituição de 1934, a saúde 

passou a receber maior atenção, competindo concorrentemente à União e aos Estados o seu 

cuidado.  

Paralelamente, como o Estado brasileiro incumbiu-se de promover a produção e 

melhor as condições do trabalho, nas cidades e nos campos, previu-se a assistência médica e 

sanitária ao trabalhador, à gestante e o amparo à infância. Nesse sentido, adotaram-se 

“medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a mortalidade e a morbidade 

infantis; e de higiene social”, além de outras que impediam “a propagação das doenças 

transmissíveis”, bem como de cuidados capazes de “cuidar da higiene mental e incentivar a 

luta contra os venenos sociais”, nos quais se incluíam o álcool e as doenças sexualmente 

transmissíveis. E, com o fim de garantir concretude a esses objetivos, previu-se a “vinculação 

de 1% das rendas tributárias de cada uma das esferas federais ao amparo à maternidade e à 

infância”, a organização do denominado Serviço Nacional de Combate às grandes endemias, 

também reservando a oferta de ações e de serviço de saúde aos “alunos necessitados e aos 

trabalhadores e às gestantes”49.     

A urbanização tornou-se mais acentuada, criando-se polos em São Paulo e no Rio 

de Janeiro. A busca por ações e serviços públicos de saúde aumentaram e para fazer frente à 

demanda, estabeleceram-se a partir de contribuições do trabalhador e do empregador as 

denominadas Caixas de Aposentadorias e Pensões-CAPS, regulamentadas pela Lei Eloy 

Alves (Lei nº 4682/1923).  

Em função das dificuldades que encontrou para governar democraticamente, 

Getúlio Vargas, na qualidade de Chefe do Executivo, promoveu forte perseguição a seus 

opositores e fez restar outorgada a Constituição de 1937.  

                                                         
48 TELAROLLI JUNIOR, Rodolpho. Imigração e epidemias no Estado de São Paulo. História, Ciências, 

Saúde. Manguinhos, Vol. III, nº 2, jul-out. 1996. p. 266-275, passim. 
49 DALLARI, Sueli Gandolfi.  Poderes republicanos e a defesa do direito à saúde. Evolução da proteção do 

Direito à Saúde nas Constituições do Brasil. In: ALVES, Sandra Mara Campos, DELDUQUE, Maria Célia e 

DINO NETO, Nicolao. Direito sanitário em perspectiva. Brasília: ESMPU: FIOCRUZ, 2013. p. 30/31. 
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Passou-se a vivenciar a eliminação de garantias democráticas e, nesse contexto, a 

proteção constitucional à saúde recrudesceu consideravelmente. Limitou-se à União a tarefa 

de legislar a respeito, restringindo a assistência médica e higiênica apenas ao trabalhador e à 

gestante que atuavam no mercado formal e sob a lógica de minimizar as tensões sociais da 

época e garantir a produtividade necessária ao crescimento do Brasil50. 

As antigas Caixas, a partir da década de 1930, foram substituídas pelos chamados 

Institutos de Aposentadoria-IAPS, formados por contribuições prestadas pelo trabalhador, 

empregados e Estado, ainda permanecendo carentes de atenção de saúde aqueles que não 

possuíam vínculo com os IAPS. 

Ao seu turno, a Constituição de 1946 resultou de promulgação realizada por 

Assembleia Nacional Constituinte, indicadora de redemocratização do país. No entanto, essa 

circunstância permaneceu restrita ao âmbito ideal, visto que, na prática, essencialmente não 

aumentou o nível de proteção constitucional até então direcionado à saúde pelo Texto 

Fundamental de 1934. Assim, pois somente reestabeleceu a competência concorrente entre a 

União e os Estados para legislar sobre proteção e defesa da saúde, continuando a assegurar 

assistência sanitária limitada ao trabalhador e à gestante. 

Durante esse período, não obstante a luta pela democratização, em verdade, 

unicamente constatou-se intensa modificação “no desenvolvimento das forças produtivas”, 

com aceleração do processo de urbanização e maior presença política dos trabalhadores51.  

No segundo período de governo de Getúlio Vargas, mais especificamente em 

maio de 1953, o Ministério da Saúde fora criado. Todavia, diante da falta de recursos 

colocados à sua disposição, pouco contribuiu, na década de 1950, para a redução dos índices 

de mortalidade e morbidade vigentes naquele período52. 

Em substituição aos IAPS implantou-se o Instituto Nacional de Previdência 

Social-INPS, no ano de 196653, tendo institucionalmente assumido a qualidade de único 

                                                         
50 Com propriedade ressalta Gilberto Hochman: “Especificamente em relação à saúde pública, os fluxos 

migratórios para a cidade e os processos de urbanização e de industrialização criaram adversidades e deficiências 

até então desconhecidas, que atingiam tanto imigrantes como moradores da cidade. A densidade urbana e as 

crescentes conexões econômicas entre ricos saudáveis e pobres doentes intensificaram e ampliaram os efeitos 

externos das adversidades individuais, a ponto de tornar-se quase impossível o simples isolamento das ameaças 

da vida urbana, por exemplo, através da segregação espacial ou da exclusão de outros dos benefícios de serviços 

passíveis de contrato privado, como coleta de lixo e o abastecimento de água. Assim, a saúde, ou a doença, é um 

dos melhores exemplos dos problemas da interdependência humana e de suas possíveis soluções”. HOCHMAN, 

Gilberto. A era do saneamento. Hucitec: Rio de Janeiro, 1998. p. 27/28.   
51 IYDA, Massako. Cem anos de saúde pública: a cidadania negada. São Paulo: Unesp,1994. p. 86. 
52 Segundo consta, destinava-se 1,2% do Produto Interno Bruto-PIB para a saúde. BERTOLLI FILHO, Claudio.  

História da saúde pública no Brasil. São Paulo, Ática, 2011. p. 40. 
53 Conforme ensina Cristina Marques: “As principais características desse modelo eram: a) a extensão do sistema 

de seguridade para a maioria da população brasileira; b) o privilégio à atenção médica curativa, individualista e 
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coordenador dos serviços médicos, de aposentadoria e de pensões destinados aos 

trabalhadores e suas famílias, mediante o desconto de percentual em seus respectivos salários.  

Posteriormente, com o retorno da ditadura, agora pela força dos militares, a 

Constituição de 1967 acabou por ser outorgada, ocasião na qual se fixou a competência 

concorrente entre a União, os Estados e os Municípios para se legislar sobre a defesa e a 

proteção da saúde. Ampliou-se o rol de usuários das ações e serviços sanitários, além do 

trabalhador e da gestante, aos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, da Força 

Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e Marinha Mercante que, efetivamente, participaram 

de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. 

Objetivando facilitar o modo de governar o Brasil, os militares, sequencialmente à 

instituição do denominado Ato Institucional nº 5, de 1968, confeccionaram a Emenda 

Constitucional nº 1, também chamada de Constituição de 1969, a qual acabou com a citada 

competência concorrente, reservando, somente à União, de maneira centralizadora, a 

incumbência de regrar a saúde, através de um “plano nacional”.  

Desprezando-se os aspectos sociais e políticos construídos, o período ditatorial 

caracterizou-se pelo forte aviltamento dos direitos humanos e de cidadania, não obstante a 

frequente falsa propaganda e a divulgação de uma ilusão de desenvolvimento nacional que se 

procurou transmitir.  

Em verdade, promoveu uma negativa “reorientação” no andamento dos projetos 

de reforma e de reestruturação do Brasil, tendo essa triste fase histórica sido marcada por 

“excluir a participação da sociedade civil das decisões e - sobretudo - do controle sobre 

qualquer política pública”54. 

No ano de 1974, com a reestruturação do Ministério da Previdência e da 

Assistência Social-MPAS, optou-se por, em reformulação ao INPS, dar origem ao Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social-INAMPS. Essencialmente apenas se  

ampliaram as ações e serviços destinados à classe de pessoas com vínculo formal de trabalho, 

em exclusão às demais, também se enfatizando o aspecto individual em detrimento do 

coletivo. 

Com o agravamento de problemas sociais e diante da configuração de crise 

econômica, intensificou-se movimento que exigia liberdade de expressão, a reforma sanitária 

                                                                                                                                                                                

especialista e baixa atenção às ações de saúde pública; c) o desenvolvimento do setor médico baseado no perfil 

privado e capitalização da medicina e d) a criação de um complexo médico-industrial por meio da intervenção 

política”. MARQUES, Maria Cristina da Costa. A história de uma epidemia moderna: a emergência política 

da AIDS/HIV no Brasil. Maringá: EDUEM, 2003. p. 54. 
54 LUZ, Madel Therezinha. Duas questões permanentes em um século de políticas de saúde no Brasil 

republicano. In Ciência & Saúde Coletiva. Vol. 5. nº 2. 2000. p. 302. 
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e a prática da democracia na política brasileira. Essa ordem de ideias permitiu o surgimento 

de duas espécies de propostas políticas capazes de, no campo sanitário, ofertar saúde pública à 

população. A primeira, confundia-se com a reforma sanitária. A segunda, de caráter 

neoliberal, pregava o ajuste do modelo privado de saúde55.    

O movimento crescente de reforma sanitária, através da elogiável defesa da 

democratização da saúde, passou a buscar o reconhecimento da saúde como direito, a 

valorização do controle social e a implantação de um sistema único de saúde. Tratava-se de 

postura contrária ao autoritarismo estatal e de concreta tentativa de ampliar a efetivação do 

direito à saúde aos integrantes da sociedade56. 

Com propriedade Jairnilson Paim destacou que a reconquista dos direitos políticos 

por parte do cidadão, somada à “promessa de ampliação dos direitos sociais como resgate da 

chamada “dívida social” acumulada durante a ditadura”, tornou possível a visualização de 

um Estado possibilitador de maior participação social na própria atuação estatal, até para o 

alcance de grau mais intenso de “legitimação e consenso”. Para tanto, seria necessária a 

“revisão crítica de concepções, paradigmas e técnicas, mas também mudanças no 

relacionamento do Estado e de seus aparelhos com a sociedade”57. 

A participação de diversas forças organizadas da sociedade civil, com o 

envolvimento de cidadãos foi decisiva. Logrou-se sintetizar o desejo manifesto de se alcançar 

um projeto nacional democrático, apoiado em uma nova ordem institucional, lastreada na 

defesa da vida, da saúde, da universalidade e da igualdade58. 

Muitas das regras integrantes da Constituição Federal-CF de 1988 são resultantes 

das propostas dos movimentos sociais e de especialistas na área da saúde, concebidas e 

                                                         
55 Para Cristina Marques: “A reforma constitucional de 1988 incorporou conceitos, princípios e diretrizes no 

setor de saúde, que se tornou uma mistura das duas propostas: a de reforma sanitária e a do projeto neoliberal”. 

MARQUES, Maria Cristina da Costa. A história de uma epidemia moderna: a emergência política da 

AIDS/HIV no Brasil. Maringá: EDUEM, 2003. p. 55. 
56 Ao apreciar a questão, Luciano Fedozzi esclareceu: “O processo de profundas transformações na estrutura 

socioeconômica e no arcabouço político-institucional do país foi acompanhado do surgimento, a partir do final 

dos anos 1970 e início dos ano 1980, de novos atores sociais e práticas  político-culturais no contexto da 

ampliação e vitalização da sociedade civil e da esfera pública, indicando que, apesar da crise e da fragmentação 

social, formou-se um quadro fecundo de construção do espaço público brasileiro”. FEDOZZI, Luciano. 

Democracia participativa, lutar por igualdade e iniquidades da participação. In FLEURY, Sonia e 

LOBATO, Lenaura de Vasconcelos Costa. Participação, Democracia e Saúde. Rio de Janeiro: Cebes, 2010. p. 

207.  
57 PAIM, Jairnilson Silva Paim. Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão crítica. 2ª 

Reimpressão. Salvador, Rio de Janeiro: EDUFBA/FIOCRUZ, 2013. p. 153/156, passim. 
58 DALLARI, Sueli Gandolfi.  Poderes republicanos e a defesa do direito à saúde. Evolução da proteção do 

Direito à Saúde nas Constituições do Brasil. In: ALVES, Sandra Mara Campos, DELDUQUE, Maria Célia e 

DINO NETO, Nicolao. Direito sanitário em perspectiva. Brasília: ESMPU: FIOCRUZ, 2013. p. 39 
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executadas segundo critérios democráticos e com a participação da sociedade civil59. 

A CF de 1988 atrelou a saúde à seguridade social, expressamente atestando a 

saúde como direito de todos, dever do Estado. Estabeleceu a criação do Sistema Único de 

Saúde-SUS e a tarefa de cuidar da saúde passou a ser competência comum à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Por outro lado, reservou à atribuição 

concorrente desses entes jurídicos a incumbência de legislar sobre saúde, expressamente 

reconhecendo-a como direito social (art. 6º), a partir do acesso universal e igualitário às ações 

e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). 

Em complemento e reforço, com o intuito de deixar patente a natureza das 

iniciativas e medidas sanitárias, registrou serem de “relevância pública as ações e serviços de 

saúde”, impondo ao Poder Público a obrigação de, em lei específica60, traçar diretrizes sobre 

sua regulamentação, fiscalização e controle (art. 197). Também enfatizou que essas iniciativas 

devem integrar rede regionalizada e hierarquizada, amparada em sistema único, o qual 

necessita imprescindivelmente apoiar-se na descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo, na integralidade do atendimento61, na priorização das atividades 

preventivas e na participação da comunidade.  

O Texto Fundamental de 1988 ainda disciplinou que o Sistema Único de Saúde 

será financiado com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Possibilitou a assistência à saúde à iniciativa privada, mas de forma complementar e desde 

que observado o disposto em “contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”, vedando a concessão de auxílios ou 

subvenções às entidades privadas, a participação de empresas ou capitais estrangeiros, “salvo 

nos casos previstos em lei”, culminando por atribuir à lei a tarefa de dispor sobre as condições 

                                                         
59 Dentre as quais, os seguintes temas: saúde como direito; reformulação do “Sistema Nacional de Saúde” (este 

lastreado na descentralização, integralidade, regionalização e hierarquização dos serviços, participação popular, 

na universalização e igualdade) e financiamento do setor da saúde, com concentração dos recursos nos 

denominados fundos de saúde, consoante é possível apurar do Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, no endereço eletrônico: http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf, acessado em 

27.6.2015. 
60 O que ocorreu através das Leis nº 8.080 e 8.142, ambas do ano de 1990. 
61 Cada vez mais se discute se a compreensão de integralidade que merece preponderar no SUS deve ser a de 

ordem sistêmica ou a regulada. Gradualmente, nos debates, esta forma vem prevalecendo: “Parece correto 

afirmar, portanto, voltando à concepção de integralidade sistêmica ou regulada, que a ideia de que o dever 

estatal em garantir a saúde correspondente ao “tudo para todos” sem a necessidade de observância dos 

regramentos sanitários não condiz mesmo com o direito, carecendo de qualquer fundamentação jurídica 

razoavelmente convincente, parecendo mesmo um equívoco intelectual (lembremos do “pensamento sistêmico” 

de Canaris, fundamental para a própria ideia de justiça) que, na realidade, beneficia apenas àqueles que buscam 

lucros estratosféricos na venda de produtos fármacos e serviços de saúde ao Poder Público, muitas vezes 

mediante estratégias de inclusão das inovações no sistema de saúde nem sempre confessáveis”. MAPELLI 

JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na administração 

pública. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017. p. 65. 

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf
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e os requisitos facilitadores de transplantes (art. 199).  

Por fim, a Constituição Federal de 1988, ao transmitir ao Sistema Único de Saúde 

o dever de, através de ações articuladas e contínuas, prestar saúde aos brasileiros, reservou-lhe 

a obrigação de executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ordenar a formação de 

recursos humanos na área, incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico na esfera 

sanitária. 

Consoante é possível perceber, a partir do delineamento traçado na vigente Carta 

Magna permite-se tratamento completo e protetivo mais adequado à saúde, também 

viabilizando o “exercício democrático desse direito”62. Todavia, continuam a carecer de plena 

eficácia, apresentando-se a democracia, conforme será exposto na sequência, como fator 

capaz de atribuir maior valor e significado à saúde pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
62 Conforme ainda conclui Sueli Dallari: “Para facilitar, então, a formação democrática das normas jurídico-

sanitárias, os constituintes de 1988 optaram por exigir a participação popular na elaboração e no 

desenvolvimento de todas as ações e serviços de saúde, criando instrumentos para orientar os procedimentos de 

gênese democrática do direito, tanto junto aos poderes legislativos como aos executivos, em todas as esferas de 

governo, e facilitando o acesso ao Judiciário” DALLARI, Sueli Gandolfi.  Poderes republicanos e a defesa do 

direito à saúde. Evolução da proteção do Direito à Saúde nas Constituições do Brasil. In: ALVES, Sandra 

Mara Campos, DELDUQUE, Maria Célia e DINO NETO, Nicolao. Direito sanitário em perspectiva. Brasília: 

ESMPU: FIOCRUZ, 2013. p. 39.  
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3.  DEMOCRACIA PARA A EFICÁCIA DO DIREITO À SAÚDE 

 

A partir do processo histórico de transformação da ordem constitucional, segundo 

o destacado no capítulo anterior, torna-se perceptível que o Brasil, realmente, “foi pensado 

por intermédio de suas ausências”63, pois os projetos de poder instituídos em cada um dos 

períodos que o compuseram, procuraram dirimir as tensões através da saúde. 

Conforme anteriormente explicitado, durante o Brasil imperial a saúde serviu para 

o enfrentamento das calamidades públicas (socorros públicos). No início da República voltou-

se com maior ênfase ao combate às doenças que contribuíram para o não desenvolvimento da 

atividade agrícola. Na denominada “Era Vargas”, estendeu-se aos alunos necessitados, aos 

trabalhadores da saúde e às gestantes, com o escopo maior de proporcionar desenvolvimento 

econômico e evitar, principalmente, a interrupção da produção de bens e serviços. Durante a 

ditadura militar, ampliou-se aos ex-combatentes das Forças Armadas. Com a abertura política, 

o empenho de movimentos sociais e a entrada em vigor da Constituição de 1988, a saúde 

passou a se apresentar como direito de todos, dever do Estado, passível de ser acessada de 

maneira universal e igualitária, diante de sua relevância pública. Ademais, suas ações e 

serviços são prestados através do SUS, o qual se apoia na descentralização e na participação 

da comunidade. 

Embora esse inquestionável avanço, percebe-se a persistência de entraves, 

resultantes, por exemplo, da tímida atuação do controle social64, do desigual acesso às ações e 

serviços de saúde, da falta de respeito àquilo que o querer individual e coletivo entendem como 

necessário para se alcançar o integral bem-estar físico, mental e social. 

Como compreender a continuidade de negativos reflexos se a atual ordem 

constitucional, mais aperfeiçoada que as anteriores, apresenta desenho normativo capaz de 

ressaltar a saúde como direito social, ao ponto de impor ao Poder Público a tarefa de bem 

dispensá-la em favor de todos? Por que, as desigualdades sanitárias permanecem, as políticas 

públicas não atendem as expectativas da população, tornando possível verificar, inclusive, a 

ausência de pertencimento às ações e serviços públicos de saúde por parte de muitos 

                                                         
63 HOCHMAN, Gilberto e LIMA, Nísia Trindade. “Pouca saúde e muita saúva”: sanitarismo, interpretação 

do país e ciências sociais. In: HOCHMAN, Gilberto e ARMUS, Diego (Orgs). Cuidar, controlar, curar: 

ensaios históricos sobre saúde e doença na América Latina e Caribe. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2004. p. 495.  
64 Possível destacar que: “As relações Estado-conselho, por exemplo, apresentaram problemas de fisiologismo 

(“cabresteados pelo gestor”), falta de capacitação de conselheiros, burocratização, corporativismo, 

“partidarização e disputa de interesses dos conselhos em razão da interferência política, o que diminui a sua 

autonomia”. PAIM, Jairnilson Silva Paim. Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão 

crítica. 2ª Reimpressão. Salvador, Rio de Janeiro: EDUFBA/FIOCRUZ, 2013. p. 248. 
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brasileiros? Por qual motivo, muito embora o atual cenário constitucional dignificador da saúde, 

não se consegue trabalhá-la como política de Estado, mas apenas como política de governo, 

como habitualmente se constata? 

A insatisfação e a indignação resultantes dessas indagações levam a acreditar que 

essas problemáticas possuem ao menos como uma de suas causas a falta de democracia na 

saúde. Quanto maior a prática democrática e o respeito aos resultados dela derivados, mais 

resolutivas tendem a ser as ações e serviços de saúde.  

Necessário destacar que a democracia não se resume ao direito de votar e ao de ser 

votado, não se limita às eleições. Resulta do fortalecimento da participação popular, dos 

movimentos sociais e do próprio cidadão. Ainda, deriva do respeito dos órgãos estatais e 

instituições aos preceitos orientadores da saúde pública, assegurando maior equilíbrio à própria 

dinâmica do poder, enquanto efeito do considerado como legítimo pela maioria no exercício 

democrático. 

O incentivo ao aperfeiçoamento da democracia no campo sanitário serve de 

elemento regulador das adversidades coletivas, de estímulo à revitalização da política, 

promovendo a autonomia do indivíduo e do grupo social, com maior inclusão, nas relações de 

poder65. Funciona como elemento propulsor para superação das desigualdades existentes entre 

os indivíduos66, possibilitando a coexistência mais fraterna e solidária entre as pessoas. 

No decorrer da história constitucional brasileira, a efetiva tutela da saúde ocorreu 

justamente nos períodos em que o regime democrático se destacou, tais como aqueles 

verificados durante o espaço de vigência das Constituições de 1934, 1946 e de 1988. Nos 

demais, formalmente prevaleceu o papel das oligarquias (primeira República) e os negativos 

efeitos da ditadura (durante a gestão de Vargas e o governo militar), de maneira que, como 

consequência, a saúde ofertada acabou por permanecer muito aquém do socialmente desejado. 

A atenção conferida à saúde, inclusive normativa, ganha destaque com a 

democratização do país, havendo indicativos de que a abertura promovida pela democracia 

                                                         
65 A respeito, Sonia Fleury esclarece: “A constituição do sujeito deve ser vista dentro dessa perspectiva de uma 

ação que afirma sua liberdade e consciência, dentro de um enquadramento que não foi por ele escolhido. É no 

interior dessa tensão entre determinação social e afirmação da liberdade individual e grupal que buscamos 

encontrar o lugar da constituição dos sujeitos. Para tratar da temática dos sujeitos políticos é necessário recorrer 

e buscar articulações entre distintas disciplinas, isto é, encontrar um elo que liga desde a psicologia da 

aprendizagem e as análises antropológicas sobre os processos sociais de individualização até a política, onde a 

sociologia do ator e a teoria da cidadania buscam compreender as dimensões que articulam o sujeito à esfera 

pública, ao Estado, à nação, ao território”. In FLEURY, Sonia e LOBATO, Lenaura de Vasconcelos Costa. 

Participação, Democracia e Saúde. Rio de Janeiro: CEBES, 2010. p. 28. 
66 Ensina Sonia Fleury: “A tensionalidade entre a regulação normativa necessária à igualação jurídica na 

condição de cidadania e o respeito à diferença é inerente à democracia moderna. Em outras palavras, a 

democracia deve combinar a garantia da igualdade de direito dos cidadãos com o respeito à diferença dos 

indivíduos”. Ibid. p. 32. 
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traz reais condições da saúde alcançar contínuo e sensível progresso. Assim, visto que a 

democracia trabalha com a aceitação da diversidade, da heterogeneidade, produzindo resposta 

plural e mais condizente com a complexa realidade social, sendo hábil a respeitar a igualdade, 

sobretudo quando se discute e se procura compreender a saúde67.  

Ao invés de segregar e distanciar, com a participação democrática, consegue-se 

unir, incluir, respeitar a condição do outro. Possível fugir dos vários e negativos “ismos” 

ainda existentes (favoritismo, clientelismos, nepotismo), afastando-se do individualismo, 

rumo ao coletivismo. 

Através da democracia e alcançado o avanço das formas de participação, o trato 

na agenda pública de questões atreladas à saúde tem condições de se intensificar, legitimando 

a preocupação com a adequada organização, planejamento e execução de suas políticas, em 

consonância com o disposto no respectivo plano de saúde (municipal, estadual e federal). 

A arquitetura constitucional inclusive assegurou, pela primeira vez e 

expressamente, espaço para a participação popular. Possibilitou a inclusão e contribuição mais 

decisiva dos cidadãos na agenda política. De maneira particular, no campo sanitário, inclusive 

há na ordem infraconstitucional disposição no sentido de que suas deliberações necessitam ser 

obrigatoriamente observadas pela pasta da saúde correspondente68.  

Todavia, cotidianamente surgem notícias de restrição à participação popular, de 

desrespeito às decisões colegiadas proferidas pelos conselhos e conferências de saúde, além 

da falta de capacidade dos conselheiros para o exercício do valioso múnus, revelando que o 

exercício da democracia igualmente se mantém distante da normatividade constitucional. 

A vivência da “concreta” democracia permanece ausente na experiência 

brasileira. Ainda que possa dar ensejo à predominância de escolhas que nem sempre se 

coadunam com a ética e o Direito, observa-se que a democracia proporciona respeito às 

                                                         
67 A respeito, conclui Eymard Mourão Vasconcelos: “ Saúde não se alcança apenas com mais e melhores 

serviços de saúde, tal como hoje são concebidos. Saúde, entendida de forma ampla, pressupõe justiça, integração 

e respeito ao meio ambiente, valorização das dimensões subjetivas profundas das pessoas e democratização sem 

fim das relações sociais no mundo da economia, nas famílias, comunidades, instituições e organizações civis. 

Não basta investir na democratização da gestão das políticas de saúde; é preciso investir, também nas relações 

sociais que criam condições para a saúde acontecer na vida das pessoas”. VASCONCELOS, Eymard Mourão. 

Para além do controle social: a insistência dos movimentos sociais em investir na redefinição das práticas 

de saúde”. In FLEURY, Sonia e LOBATO, Lenaura de Vasconcelos Costa. Participação, Democracia e 

Saúde. Rio de Janeiro: CEBES, 2010. p. 287. 
68 Dispõe o art. 1º, § 2º, da Lei nº 8142/90: “O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 

colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 

atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 

legalmente constituído em cada esfera do governo”. 
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múltiplas variáveis integrantes do viver em sociedade, em sintonia com o diálogo e a 

tolerância na diversidade humana. 

Por isso, interessante investigar como a democracia pode ser delineada, quais são 

as suas características e espécies, e qual deve ser o papel do Estado Democrático de Direito, 

orientador da República Federativa do Brasil, no fortalecimento do regime democrático. 

Objetiva-se, assim, melhor compreender a democracia e sua repercussão no campo sanitário, 

o que se propõe realizar a partir do tópico seguinte. 

 

3.1 DEMOCRACIA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Há na democracia como item basilar, segundo Robert Dahl, a “contínua 

responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, considerados como 

politicamente iguais”, no momento de formular, expressar e de “ter suas preferências 

igualmente consideradas” pelos agentes públicos69, o que possibilita a inclusão da vontade do 

povo no cenário político, jurídico e social.  

O regime democrático possibilita ao povo exercer maior influência no debate 

político, na tomada de decisões e na fiscalização da execução de ações e serviços públicos. Na 

atualidade, o cenário constitucional possibilita maior participação popular no processo 

político-decisório, o qual pode ser exercitado em sintonia com a diversidade do mundo no 

qual estamos inseridos. 

Afinal, a democracia possibilita que as decisões sejam tomadas não como fruto de 

abstração ou retórica, mas a partir do resultado de interação e de consenso. 

De acordo com Jorge Miranda, a democracia se ampara no exercício do poder 

pelo povo, em conjunto com seus representantes, de modo “atual, e não potencial”, devendo 

                                                         
69 DAHL, Robert A. Poliarquia. São Paulo: EDUSP, 1997. p. 25/26. Ao seu turno, muito interessante a 

abordagem de Goyard-Fabre, ao asseverar criticamente que a democracia “garante “a presença dos governados 

no exercício do poder”. Por outro lado, transporta e transpõe para a esfera política o caráter conflituoso das 

paixões humanas, de forma tal que, no mesmo movimento que suscita a esperança de liberdade e da igualdade, 

faz pesar sobre a Cidade as ameaças da desrazão que o desejo insaciável do povo introduz na razão”. GOYARD-

FABRE, Simone. O que é democracia?  São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 13. Não obstante a possibilidade 

de “desrazão”, respeitosamente, acredita-se que na ponderação, a democracia ainda se apresenta como elemento 

merecedor de maior significado e valor, conforme será sustentado. Também a respeito, Márcio Berclaz explicita: 

“Como bem expõe Dussel, mais do que sempre ter sido um sistema institucional, a democracia é um princípio 

que teve que superar os limites da prévia definição de quais eram os membros efetivos da comunidade. 

Diferentemente de estar na mão de um (ex: monarquia) ou de poucos (ex: oligarquia), a ideia da titularidade do 

poder pelo povo harmoniza-se com a premissa de igualdade, indicativa do reconhecimento do valor de cada 

cidadão, fato que, por si só, revela a íntima relação estabelecida entre cidadania e democracia”. BERCLAZ, 

Márcio Soares. A dimensão político-jurídica dos Conselhos Sociais no Brasil: uma leitura a partir da 

política da libertação e do pluralismo jurídico. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2013. 47.  
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traduzir a capacidade dos cidadãos formarem vontade política amparada na autonomia, de 

maneira a servir de “critério de ação dos governantes”70. 

Reforça a concepção rousseauniana consubstanciada no fato de que o indivíduo, 

conservando a liberdade - elemento essencial “de sua qualidade de homem” -, e ao aderir à 

vontade geral, ao pacto coletivo, teria condições de participar livre e eficazmente da sociedade 

orientada pela política, contribuindo para o aperfeiçoamento da ordem civil e a diminuição de 

desigualdades, “por convenção e de direito”71. A democracia possibilita ao ser sair de seu 

estado “natural” assumindo lugar no cenário “civil”, onde tem condições de realizar-se com 

maior liberdade, autonomia, em prol do avanço particular e social. 

Através da democracia, a sociedade firma “pacto de não-agressão” entre os seus 

integrantes, homenageando o respeito mútuo, resultante do dever de obediência às decisões 

oriundas da coletividade e alicerçadas nas “regras do jogo” previamente estabelecidas. Dessa 

maneira, atua-se baseado em princípios e regras derivadas de um poder comum, disperso na 

sociedade civil72.  

Constitui-se a democracia fonte legítima do poder e em direito político, norteador 

das escolhas e dos rumos a serem seguidos pelo Estado. Assume papel de legitimadora73 das 

medidas, providências e políticas organizadas, planejadas, financiadas e implantadas em prol 

de direitos fundamentais. Mostra-se capaz de instrumentalizar o respeito à diversidade, ao 

pluralismo reinante em sociedade e de garantir observância ao deliberado como o de maior 

valor e significado por parte daqueles que participaram do processo democrático, 

conseguindo, assim, assegurar estabilidade e imprimir maior harmonia aos comportamentos74.

   

                                                         
70 MIRANDA, Jorge. Democracia e inclusão social. In: HELLMAN, Renê Francisco e MARGRAF, Alencar 

Frederico (orgs). Os efeitos do constitucionalismo contemporâneo no direito: uma visão interdisciplinar. 

Telêmaco Borba: FATEB, 2014. p. 91.  
71 Concluiu Rousseau: “Portanto, para que não seja uma fórmula vazia, o pacto social implica tacitamente este 

compromisso, o único capaz de dar força aos demais: o de que quem se recusar a obedecer à vontade geral será 

forçado a fazê-lo por todo o corpo, o que significa que será forçado a ser livre. Porque é essa a condição que, 

dando cada cidadão à pátria, garante-o contra toda dependência pessoal; condição essa que constitui o engenho e 

o funcionamento da máquina política, única que legitima os compromissos civis, os quais, sem ela, seriam 

absurdos, tirânicos e sujeitos aos mais enormes absurdos”. ROSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São 

Paulo: Penguin Classics – Companhia das Letras, 2011. p. 69/70.  
72 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política. 32ª tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. p. 384/385. 
73 Sobre esse tópico pondera Habermas: “A validade social de normas do direito é determinada pelo grau em que 

consegue se impor, ou seja, pela sua possível aceitação fática no círculo dos membros do direito. [...] Ao passo 

que a legitimidade de regras se mede pela resgatabilidade discursiva de sua pretensão de validade normativa; e o 

que conta, em última instância, é o fato de elas terem surgido num processo legislativo racional – ou o fato de 

que elas poderiam ter sido justificadas sob pontos de vista pragmáticos, éticos e morais”. HABERMAS, Jürgen.  

Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012. p. 

50. 
74 Ao comentar sobre o constitucionalismo no início do Século XXI, Barroso destaca ser possível considerar a 

democracia em duas dimensões, a saber: “uma dimensão predominante formal, que inclui a ideia de governo da 
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Logicamente, para o sucesso democrático, a situação individual merece abrir 

espaço para a prevalência do interesse público (primário)75.  

No atual estágio de exercício da democracia, a sociedade civil organizada vem 

assumindo papel de destaque, gradativamente estabelecendo novos parâmetros na tensão que 

costuma ocorrer entre direitos e o agir do Estado, ou entre aqueles e os elementos integrantes 

da ordem econômica. Essas interações contribuem para que a participação popular cada vez 

mais ganhe espaço, voz e vez76. 

Em verdade, existem diversas formas de democracia, cada qual possuindo traços 

próprios e peculiaridades que as caracterizam, consoante será exposto a partir dos próximos 

itens. 

 

3.1.1 Democracia direta 

    

Historicamente, a democracia tem sua origem na antiga Grécia. À época, os 

cidadãos se reuniam nas praças públicas, conhecidas como ágoras, a fim de discutir as 

questões de interesse da coletividade e do Estado. O país era composto de diversas localidades 

independentes, inclusive no tocante ao exercício do governo, as quais possuíam a 

                                                                                                                                                                                

maioria e de respeito aos direitos individuais, frequentemente referidos como liberdades públicas - como as 

liberdades de expressão, de associação e de locomoção -, realizáveis mediante abstenção ou cumprimento de 

deveres negativos pelo Estado. A democracia em sentido material, contudo, que dá alma ao Estado 

constitucional de direito, é, mais do que governo da maioria, o governo para todos. Isso inclui não apenas as 

minorias - raciais, religiosas, culturais -, mas também os grupos de menor expressão política, ainda que não 

minoritários, como as mulheres e, em muitos países, os pobres em geral. Para a realização da democracia nessa 

dimensão mais profunda, impõe-se ao Estado não apenas o respeito aos direitos individuais, mas igualmente a 

promoção de outros direitos fundamentais, de conteúdo social, necessários ao estabelecimento de patamares 

mínimos de igualdade material, sem a qual não existe vida digna nem é possível o desfrute efetivo da liberdade”. 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

p. 64. 
75 Segundo Bandeira de Mello: “Interesse público ou primário é o pertinente à sociedade como um todo e só ele 

pode ser validamente objetivado, pois este é o interesse que a lei consagra e entrega à compita do Estado como 

representante do corpo social. Interesse secundário é aquele que atina! tão-só ao aparelho estatal enquanto 

entidade personalizada e que por isso mesmo pode lhe ser referido e nele encarnar-se pelo simples fato de ser 

pessoa”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 

2000. p. 57. O interesse público primário é o que reflete o bem geral, da sociedade ou da coletividade como um 

todo, onde podem ser incluídos alguns que, ante a sua reconhecida importância, passaram a ser tratados como 

indisponíveis. Ocorre quando a necessidade for referente a toda comunidade. Ajusta-se ao interesse social, que é 

o interesse da sociedade ou da coletividade como um todo.  
76 AVRITZER, Leonardo. Democratization and Citizenship in Latin America: The Emergence of 

Institutional Forms of participation. Latin American Research Review, Vol. 43. Number 2, 2008. p. 284-285, 

passim. 
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denominação de Cidades-Estado, constituindo Atenas o exemplo maior desse tipo de 

modelo77. 

Quando das reuniões, possibilitava-se ampla participação dos cidadãos, categoria 

na qual não se incluíam os escravos e as mulheres. Nessas assembleias, assuntos vinculados à 

administração pública eram objeto de apreciação e, por interessarem diretamente os 

integrantes da sociedade, não utilizavam representantes para as deliberações efetivadas78. 

A participação direta constituía verdadeiro direito do povo79, enquanto entidade 

coletiva, capaz de substanciar a convivência entre as pessoas e de atribuir significado aos 

rumos e caminhos do Estado, da administração e do serviço público. Naquele período, o povo 

assumiu de maneira integral a soberania do exercício do poder. 

A democracia direta legou à humanidade a ideia da importância da participação 

popular em assuntos e questões coletivas, de maneira a deixar de existir grande e nítida 

separação entre governantes e governados.  

Mesmo diante da complexidade do Estado moderno, caracterizado pela 

pluralidade de políticas, estratégias de poder, interesses e de agenda de debates, a democracia 

direta pode ser exercitada em determinadas ocasiões, como por exemplo quando dos 

plebiscitos, referendos ou da participação via iniciativa popular. Ademais, na atualidade vem 

se procurando adotar algumas iniciativas, sobretudo a partir da utilização de instrumentos 

eletro-tecnológicos, para se aproximar da originária democracia. 

Não obstante, no Estado brasileiro prevalece a democracia representativa, a ser 

abordada na sequência. 

 

3.1.2 Democracia indireta 

 

Diante da hodierna impossibilidade de o povo diretamente atuar com função 

legislativa e executiva, definiu-se que a ação correspondente a essas funções ocorra por 

intermédio de representantes, os quais são eleitos para assim proceder.  

No entanto, percebe-se do cotidiano que os representantes do povo, com certa 

frequência, produzem ilegalidades, impropriedades, a ponto de a sociedade persistir 

desacreditando, em muito, no sistema político-institucional brasileiro. 

                                                         
77 DANTAS, Humberto. Democracia e saúde no Brasil: uma realidade possível?  São Paulo: Paulus, 2006. p. 

14.  
78 Ibid. p. 16. 
79 Segundo Comparato: “O povo é constituído pelo conjunto de cidadãos, que são as únicas pessoas dotadas de 

direitos políticos, ou seja, os nacionais eleitores”. COMPARATO. Fábio Konder. Para viver a democracia. São 

Paulo: Brasiliense, 1989. p. 69. 
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Diversas críticas são lançadas à democracia indireta, fruto do muito pouco que 

alguns de nossos representantes fazem para honrarem a confiança popular que lhes foi 

depositada. Isso enfraquece a legitimidade do exercício do poder e ocasiona distanciamento 

do prevalente junto à vontade social. 

Se por um lado evita-se o argumento de “ordinarização” cívica, derivada da 

constante convocação dos cidadãos para participarem de questões decisórias, de outro, a 

democracia indireta parte do pressuposto de que ao povo se deve assegurar a valiosa 

oportunidade de externar sua vontade, a qual necessita ser protegida jurídica e politicamente, 

visto encontrar-se impossibilitado de governar e de legislar “pessoalmente”. Esses fatores 

constituem justa causa para a manutenção de uma representação política, legitimada a partir 

da convergência da vontade dos cidadãos em processo eleitoral. Em contrapartida, exige-se 

que os eleitos honrem suas responsabilidades constitucionais durante o período de exercício 

do respectivo mandato80.  

Todavia, conforme bem expõe Paulo Bonavides, na história do Brasil republicano, 

a representatividade democrática apenas tem servido para fazer prevalecer o “domínio 

inarredável das oligarquias”, assim como permitir que os “políticos das classes dominantes” 

troquem de partidos “sem trocarem jamais de ideias e comportamento”81. 

Ao externar críticas, Celso Campilongo enfatiza ser próprio do sistema político 

brasileiro a frequente sinalização de “falta de representatividade”. Destaca que essa ausência 

deriva da “incapacidade de os partidos políticos promoverem grandes agregações de 

interesse numa sociedade complexa, heterogênea” e caracterizada por diferenças de diversas 

ordens. Acrescenta, ainda, que tal aspecto advém de desarrazoada proporcionalidade de 

representação entre as regiões do país junto ao Congresso Nacional. Conclui destacando que a 

                                                         
80 MIRANDA, Jorge. Democracia e inclusão social. In: HELLMAN, Renê Francisco e MARGRAF, Alencar 

Frederico (orgs). Os efeitos do constitucionalismo contemporâneo no direito: uma visão interdisciplinar. 

Telêmaco Borba: FATEB, 2014. 91-119. p. 94. 
81 BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 9. ed. Malheiros: São Paulo, 2012. p. 534. Por sua vez, 

Norberto Bobbio destaca, no mesmo sentido: “Tanto os autores do Federalista quanto os constituintes franceses 

estavam convencidos de que o único governo democrático adequado a um povo de homens era a democracia 

representativa, aquela forma de governo em que o povo não toma ele mesmo as decisões que lhe dizem respeito, 

mas elege seus próprios representantes, que devem por ele decidir. Mas não pensavam realmente que instituindo 

uma democracia representativa acabariam por enfraquecer o princípio do governo popular”. BOBBIO, Norberto. 

Liberalismo e democracia. São Paulo: Brasiliense, 2013. p. 31. Ainda a respeito, ressalta Cícero Araújo: 

Mesmo num Estado democrático, contudo, o demos não possui toda essa autonomia. Ainda que tenha poderes de 

eleger os agentes de governo, legislativos ou executivos, e até de alterar leis por plebiscitos e referendos, é certo 

que essas atribuições são rigorosamente delimitadas por uma ordem jurídica previamente estabelecida, o núcleo 

do qual – envolvendo o que poderíamos chamar de “questões constitucionais essenciais” – não pode ser alterado 

nem mesmo pelo demos, sem que os pilares daquele Estado desmoronem juntos”. ARAÚJO, Cícero. Estado e 

Democracia. In: VITA, Álvaro de e BORON, Atilio A. (orgs). Teoria e filosofia política. São Paulo: 

EDUSP/CLACSO, 2004. p. 263/264. 
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falta de representatividade, aliada à crise econômica acarretam a “perda de racionalidade 

decisória do Estado brasileiro”82.   

Não obstante, diante da manifesta dificuldade de realizar “consultas e tomadas de 

decisões face to face”, bem como da impossibilidade de os cidadãos atuarem de maneira 

direta nos destinos do Estado, o “princípio parlamentar da criação de corporações 

deliberativas representativas oferece uma saída alternativa. A composição e o modo de 

trabalhar dessas corporações parlamentares têm que ser regulamentados, por seu turno, sob 

pontos de vista da lógica de distribuição de tarefas”83. 

De todo o modo, imprescindível que os representantes eleitos operem de acordo 

com o desejado pelo povo. Ainda que este careça de titularidade determinada, formam um 

espírito coletivo a ser obrigatoriamente levado em consideração, com vista ao alcance do bem 

comum, a partir de decisões políticas com importância concreta e em sintonia com o consenso 

em vigor. 

O povo deve contar com pessoas que se predisponham a bem representá-lo. Nesse 

sentido, é preciso os governantes passarem a administrar a partir do mandato que recebem dos 

governados, os legisladores a legislarem a partir do mandato que recebem do povo, os 

magistrados a julgarem a partir da competência jurisdicional que assumem após o 

preenchimento dos requisitos admitidos como necessários, segundo o sempre prevalente na 

ordem social e jurídica. 

Além da democracia direta e indireta existe a conhecida como democracia 

participativa. Essa espécie, a seguir, será objeto de análise. 

     

3.1.3. Democracia participativa 

 

Na democracia participativa, o povo reúne condições de assumir papel de 

destaque. Permite-se a ele, com maior ênfase, assumir responsabilidades, cobrar, fiscalizar, 

                                                         
82 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 51. 

Em passagem posterior, referido Jurista assinala: “Nossas instituições representativas caracterizam-se pela 

completa irresponsabilidade política. Fogem de todas as formas de controle e prestação de contas. Sustentam um 

sistema de dominação privatizado, de troca de favores com o Executivo e de partido oportunistas. Em última 

análise, a negação de todos os princípios republicanos. O correlato social dessa irresponsabilidade institucional é 

a ruptura de identidades. Nas palavras de O’Donnel, temos uma “cidadania de baixa intensidade”, em que os 

direitos políticos são respeitados à custa do não reconhecimento dos direitos liberais à maioria da população”. Id. 

Ibid. p. 56. 
83 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 2012. p. 213. 
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contribuir para o aperfeiçoamento e execução de políticas públicas, muitas vezes ameaçadas e 

desrespeitadas pelos próprios agentes estatais. 

Aproxima-se da democracia direta, possibilitando o enfrentamento à falta ou à 

pequena representatividade daqueles que deveriam bem representá-lo, infelizmente, 

preocupados não com o interesse da coletividade, mas unicamente com os próprios ou do 

grupo que representa. 

Valendo-se do ensino de Paulo Bonavides, com a participação popular, a 

democracia deixa de limitar-se à mera forma de governo, passando a assumir “grau 

superlativo de princípio, de valor de normatividade, derivado de sua proclamação e 

reconhecimento como direito de quarta geração”84. 

Guarda compromisso e sintonia com a liberdade e a igualdade. Torna mais justo o 

pacto social, político e econômico, garantindo-lhe maior estabilidade e sintonia com a vontade 

prevalente em sociedade, favorecendo a obtenção de conquistas e de evolução no tratamento 

de bens de grande significado coletivo, como a saúde, a educação, o meio ambiente etc.  

Na democracia participativa foge-se da participação isolada e individual, passando 

a ganhar destaque a ação em favor de um todo coletivo, mas não de forma desorganizada ou 

aleatória. Ao contrário, de modo organizado e coordenado, confere autenticidade e eficácia às 

decisões, mesmo na instabilidade social em vigor85. 

Apresenta-se como evolução quando comparada à democracia indireta, pois 

possibilita maior equilíbrio entre a cidadania e o poder exercitado por nossos representantes. 

Permite a ampliação do debate em torno de objetos de alcance social, concorrendo para o 

alcance de resultados mais ricos, causais e totalizadores. Ao invés de simplesmente fazer 

preponderar preferências individuais e agradar a maioria86 que, em certos casos, ficará 

limitada à “elite”.  

Por esses motivos, reproduz avanço efetivo ao processo democrático. 

Atualmente, apresenta-se como exemplo de participação democrática o referendo 

popular de leis ou atos normativos aprovados pelo Legislativo e submetidos à apreciação da 

vontade popular (art. 14, inc. II, da C.F.), a iniciativa popular para a apresentação de projetos 

                                                         
84 BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 9. ed. Malheiros: São Paulo, 2012. p. 376. 
85 Sobre o direito de participação: “La nueva ciudadanía social requiere de um “derecho de participación”, de una 

cooperación y comunicación mutua, cada vez más horizontales, del Estado y la sociedade. Se hace imperioso 

diseñar una teoria del Estado, que no sea solametne del Estado, uma “teoria de lo público”, estatal y no estatal, 

que abarque Estado y sociedade que tutele los derechos fundamentales. Para ello se hace necessário redefinir el 

concepto de “injerencia”, de intervención”, “policía”, de “Estado prestacional”, para permitir el desarrollo de 

uma república democrática y social”. GONZÁLES, Horácio Ricardo. Estado de no derecho: emergência y 

derechos constitucionales. Buenos Aires: Del Puerto, 2007. p. 363. 
86 MACKENZIE, Iain. Política: conceito-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2011. p. 124. 
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de lei ao legislativo (art. 14, inc. III e 61, §2º, ambos da C.F) e o plebiscito utilizado no intuito 

de deliberar previamente sobre determinada circunstância política (art. 14, inc. I, da C.F.).  

Tais instrumentos ainda são esporádicos, ao contrário da participação que ocorre 

nos âmbitos dos conselhos e conferências existentes em áreas consideradas como de 

relevância pública, como a saúde, meio ambiente, educação e assistência social87. 

Nesses casos, oportuniza-se ao povo concretamente participar, sair da ausência e 

torna-se presente, mantendo ou modificando a realidade social88. Autoriza a instauração de 

processo inclusivo de participação da população, no qual, através do exercício da democracia, 

pode-se exercer importante atividade em prol da eficaz tomada de decisões, ajustáveis à 

complexidade do mundo moderno, em contínua transformação.  

Extremamente rico e proveitoso permitir aos integrantes da sociedade, em nível 

crescente, a capacidade de participar de discussões e deliberações que envolvam a escolha de 

políticas públicas e de ações que lhes sejam correspondentes. 

Pode-se pensar na existência de dificuldades práticas para a implantação da 

democracia participativa, tais como as derivadas da: i) baixa adesão de integrantes da 

sociedade aos conselhos ou conferências mantidos em áreas de profunda relevância pública 

(saúde, educação, meio ambiente, infância e juventude, etc); 2) ausência de “força” das 

deliberações tomadas por tais colegiados; 3) posição popular aquém dos efeitos esperados 

para a adequada resolução de situações complexas; 4) dificuldade operacional e tempestiva, 

em muitas ocasiões, de inaugurar e encerrar o processo de alcance das deliberações, com 

participação do povo. 

Todavia, na ponderação, a democracia participativa aparece como prevalente e 

merece ser cada vez mais incentivada e oportunizada por todos os meios necessários ao seu 

adequado exercício. Desse modo, sobretudo porque por intermédio de seu exercício auxilia o 

                                                         
87 Adverte Luiz W. Vianna que no período imediatamente posterior à promulgação da Constituição Federal de 

1988, intensificou-se a valorização “das instituições da democracia representativa, ainda mais realçada pela 

proximidade das eleições presidenciais, que traziam perspectivas de vitória eleitoral para candidatos da mudança 

social. Naqueles anos, a democracia participativa, intrinsecamente associada a uma judicialização da política nos 

termos em que foi concebida no texto constitucional, esteve, aparentemente, condenada à letra morta, salvo 

tentativas isoladas do Ministério Público e de algumas agências da sociedade civil que buscavam interpelar os 

novos institutos. Essas tentativas, porém, se frustravam no julgamento dos tribunais, em particular da Suprema 

Corte, próxima, por tradição, de uma concepção ortodoxa da teoria da separação dos três Poderes”. VIANNA, 

Luiz Werneck. Ensaios sobre política, direito e sociedade. São Paulo: Hucitec, 2015. p. 127 . 
88  Ensina Paulo Bonavides: “Com a Democracia participativa a soberania passa do Estado para a Constituição, 

porque a Constituição é o poder vivo do povo, o poder que ele não alienou em nenhuma assembleia ou órgão de 

representação, o poder que faz as leis, toma as decisões fundamentais e exercita uma vontade que é sua, e não de 

outrem, porque vontade soberana não se delega senão na forma decadente da intermediação representativa dos 

corpos que legislam, segundo ponderava Rousseau, com absoluta carência de legitimidade em presença do vulto 

e significado da matéria sujeita”. BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 9. ed. Malheiros: São Paulo, 

2012. p. 59. 
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desenvolvimento da cidadania, fortalece a própria democracia, apoia o incremento da 

fiscalização e controle sobre os atos de nossos representantes, assegurando maior 

assertividade ao preceito constitucional de que todo poder emana do povo. 

 Ademais, de todo raso e contrário à legitimidade da própria administração 

pública, a compreensão e a atuação no sentido de que os integrantes da sociedade devem 

permanecer distantes dos processos decisórios e da execução das políticas públicas.   

Esses fatores são claros quando se procura examiná-los a luz do direito à saúde. 

Assim, pois no campo sanitário - ainda que longe do patamar de quantidade e da qualidade 

esperadas - diversos aspectos constantes da Seção reservada à saúde na Constituição Federal 

de 1988 resultaram da 8ª Conferência Nacional de Saúde e foram acolhidas pelo Constituinte.  

Isso serve de valioso exemplo para enaltecer a importância do envolvimento popular na 

definição e execução de políticas públicas. Nesse sentido, a universalidade do direito à saúde, 

a igualdade, a regionalização, a hierarquização, a descentralização, a integralidade, a 

prioridade às atividades preventivas e a própria participação da comunidade no contexto de 

saúde constam do ordenamento constitucional enquanto resultantes de deliberação social, em 

período no qual se decidiu pela premência de redemocratização do país.  

Ademais, as deliberações resultantes das conferências acabam integrando os 

planos de saúde. Estes se constituem em instrumentos orientadores da gestão da saúde e, 

nesse aspecto, influem decisivamente no planejamento e na destinação de recursos em prol 

das ações e serviços de saúde, a ponto de, inclusive, a inobservância a esses preceitos 

constituir crime89.  

Ao seu turno, em relação aos conselhos de saúde, suas decisões devem ser – 

portanto em caráter de obrigatoriedade -, “homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera de governo”90. 

Portanto, acredita-se que o exercício da democracia participativa deve ser 

incentivado, inclusive com o propósito de estimular o envolvimento dos cidadãos na 

formulação e execução de políticas públicas. Empenho nesse sentido tende a gerar, com o 

passar do tempo, participações mais racionais, críticas e capazes de aprimorar o trato e a 

gestão dos bens público. Tanto assim que, no campo sanitário, gradativa e crescentemente, o 

envolvimento popular tem servido para favorecer a fiscalização de políticas públicas de saúde, 

enriquecer as discussões a respeito de determinadas políticas públicas, concorrendo para o 

                                                         
89 Art. 52, da Lei nº 8080/90: “Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de 

verbas ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas nesta lei”. 
90 Art. 1º, §2º, da Lei nº 8142/90. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art315
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enfrentamento da crise, principalmente financeira, na qual a saúde está imersa. Portanto, 

consegue-se fugir da abstração e perceber concretude, mesmo que gradual, decorrente do 

trabalho da participação popular. 

Aliás, o crescimento da atuação do denominado terceiro setor em áreas como as 

vinculadas à infância e da juventude, meio ambiente, consumidor, saúde, educação, permite a 

visualização de crescimento da mobilização da sociedade civil. 

Por outro lado, apoiada nessas premissas, a administração pública inclinar-se-ia a 

ser mais consensual e colaborativa, principalmente em questões nas quais o Estado percebe 

sua dificuldade ou impossibilidade de resolver os conflitos de maneira isolada e imperativa91. 

Então, passaria a dialogar com maior intensidade com a sociedade, não apenas para alcançar 

maior legitimidade em sua atuação, mas, principalmente, encontrar soluções que encontrem 

respaldo social. A título de exemplo, o orçamento de diversos municípios brasileiros vem 

sendo construídos através de processo, no mínimo, mais participativo, com a possibilidade de 

interessados participarem de audiências públicas para definir os parâmetros afetos a diversas 

áreas públicas.  

Em relação à dificuldade operacional e vinculada ao tempo para, em muitos casos, 

colher a posição da população, cumpre registrar que tais óbices - quando visualizados – 

podem ser facilmente superados com organização, planejamento e com o respeito à prevenção 

intimamente vinculada à saúde e a outros direitos fundamentais. De maneira idêntica, a 

legitimidade, a confiabilidade, a aptidão e o acerto da participação popular dependem, 

enormemente, da forma como o processo de sua realização ocorre. Logo, tais circunstâncias 

não são causa de empobrecimento ou reveladoras da necessidade de rejeição da participação 

popular. Antes, constituem-se verdadeiros efeitos da ausência de sua consolidação, da falta de 

experiência à sua execução que, uma vez trabalhados, possuem a propensão de revelar a 

positividade da democracia participativa. 

Se dificuldades existem, merecem ser superadas92. 

Assim registrado, diante de sua relevância para a democracia, cumpre tecer, 

subsequentemente, considerações sobre o Estado Democrático de Direito.  

 

                                                         
91 BRAGA, Carlos Eduardo Faraco. Transparência e accontability no Ministério Público. In: RIBEIRO, 

Carlos Vinícius Alves. Ministério Público: Reflexões sobre princípios e funções institucionais. São Paulo: Atlas, 

2010. p. 97. 
92 Traçando paralelo: “O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de 

justificá-los, mas o de protegê-los”. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campos, 1992. p.24 
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3.2 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: PREMISSAS FUNDAMENTAIS 

 

O poder do Estado não pode ser exercitado de forma abusiva ou arbitrária. Ao 

contrário, deve conformar-se aos princípios e regras balizadores e integrantes do ordenamento 

jurídico. Os conflitos de qualquer ordem devem ser sanados e dirimidos segundo as normas 

de direito em vigor. 

Ainda que os magistrados na sistemática brasileira não sejam eleitos, observa-se 

que suas decisões devem ser proferidas segundo o normatizado por aqueles que integraram o 

Legislativo através da vontade popular. Com essa postura, respeita-se o check and balances 

previsto constitucionalmente e o espírito democrático, servindo o Direito de fator 

enriquecedor da democracia. Esse aspecto é respeitado quando se atesta, para tanto, o devido 

processo legal, assegurando que as situações não resolvidas na esfera extrajudicial, acabem 

por ser pacificadas judicialmente, após a garantia de exercício do contraditório e da ampla 

defesa, possibilitando que o desfecho seja justo, próximo da realidade, a partir da plena e 

igualitária intervenção das partes93.  

Particularmente quanto ao Estado Democrático, amparado na lição do eminente 

jurista Dalmo de Abreu Dallari, afirma-se ser possível o seu alcance, desde que restem 

observados os seguintes requisitos: i) a “eliminação da rigidez formal”, pois ao invés de se 

preocupar com forma preexistente, com o formalismo, atenta-se essencialmente para a 

preservação de valores fundamentais tidos como relevantes pelo povo em determinada época. 

Em outros termos, preocupa-se mais com o valor e o significado predominante na sociedade, 

do que com a forma; ii) a “supremacia da vontade do povo”, na medida em que a 

preponderância do querer do povo se constitui elemento caracterizador da democracia, 

devendo servir, inclusive, de norteador das diretrizes políticas fundamentais do Estado. Para 

tanto, constituindo o povo “uma unidade heterogênea”, sua vontade necessita ser formada e 

externada de maneira livre, sem restrição, coação ou atingida por vício de qualquer natureza, 

sem descurar que o querer de todos os indivíduos “é substancialmente igual em valor”; iii) a 

“preservação da liberdade”, como referência de valor fundamental a predominar 

qualitativamente na relação entre os integrantes da sociedade e destes para com o Estado e iv) 

                                                         
93 Destacando a importância da atuação judicial, no sentido de que é capaz de assegurar que “[...] as questões 

mais fundamentais de moralidade política serão finalmente expostas e debatidas como de princípio e não apenas 

de poder político”, conclui Ronald Dworkin: “Temos uma instituição que leva algumas questões do campo de 

batalha da política de poder para o fórum do princípio. Ela oferece a promessa de que os conflitos mais 

profundos, mais fundamentais entre os indivíduos e a sociedade irão, algum dia, em algum lugar, tornar-se 

finalmente questões de justiça. Não chamo isso de religião nem de profecia. Chamo isso de Direito”. 

DWORKIN, Ronald.  Uma questão de princípio. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 103. 
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a “preservação da igualdade”, compreendida como a isonomia substancial, assim mantendo 

coerência com a distância que se necessita do formalismo, ensejando igualdade de 

possibilidades para corrigir distorções, concretizando a supremacia da vontade popular, 

enquanto “expressão concreta de uma ordem justa”94.   

De outro lado, com a vinculação do Estado ao Direito, consoante explicita 

Habermas, consegue-se alcançar estabilidade e integração na interação entre os membros da 

sociedade. Evita-se que a relação entre as pessoas se enfraqueça ou se rompa, até porque 

necessita manter-se aberta ao “mundo da vida”95, afastando-se de um “monologuismo” e se 

aproximando de um “dialoguismo”. Reforça-se o aspecto nuclear da cidadania, 

consubstanciado na participação política, com autonomia, igualdade e argumentação pública, 

o que garante legitimidade através da própria normatividade96 e da prática de entendimento 

consensual. A isso ainda merece somar-se o fato de que o Direito, ao direcionar juridicidade 

ao poder político, fornece o instrumental necessário para a organização e orientação desse 

poder, estabilizando expectativas de conduta e regrando comportamentos, a ponto de propiciar 

segurança jurídica e evitar excessos. 

Conforme sustentado pela teoria sociológica de Luhmann, diante da complexidade 

do mundo e das contingências que o circundam, o Direito passa a assumir a função de 

acautelar os comportamentos, prevendo as “expectativas” e direcionando-as adequadamente, 

de maneira a evitar “frustrações” a partir da normatização de condutas. Prevê as 

consequências e os mecanismos adequados para regular o processamento dos 

“desapontamentos, frustrações”. Nessas hipóteses, as “estruturas de expectativa” acabam por 

ser institucionalizadas, a fim de que possam ser conhecidas e apreciadas “sobre o consenso 

esperado a partir de terceiros”, de maneira a possibilitar, por intermédio de “confirmações e 

                                                         
94 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 256, 

258, passim.  
95 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 2012. p. 82. 
96 “O surgimento da legitimidade a partir da legalidade não é paradoxal, a não ser para os que partem da 

premissa de que o sistema do direito tem que ser representado como um processo circular que se fecha 

recursivamente, legitimando-se a si mesmo. A isso opõe-se a evidência de que instituições jurídicas da liberdade 

decompõem-se quando inexistem iniciativas de uma população acostumada à liberdade. Sua espontaneidade não 

pode ser forçada através do direito; ele se regenera através das tradições libertárias e se mantém nas condições 

associacionais de uma cultura política liberal. Regulações jurídicas podem, todavia, estabelecer medidas para 

que os custos das virtudes cidadãs pretendidas não sejam muito altos”. HABERMAS, Jürgen. Direito e 

democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012. p. 168. 
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limitações recíprocas” regular convivência prática na complexidade social em vigor97, 

objetivando a evolução e aperfeiçoamento comunitário98.    

 Para tanto, alia-se à democracia o Direito, formando o Estado Democrático de 

Direito99.  

O Estado, ao se amparar em preceitos democráticos e de Direito, passa a contar 

com valores e fundamentos viabilizadores de trazer concretude ao fato de que a sociedade tem 

a prerrogativa de ser livre, justa e solidária, através do exercício da democracia e de um 

cenário respeitador dos princípios e das regras integrantes da ordem jurídica. Propicia que a 

convivência humana se mantenha e se aperfeiçoe segundo significações próximas da 

liberdade, dignidade e igualdade, com participação cada vez maior do povo no processo de 

decisão e de implantação de políticas públicas. 

Em razão desses fundamentos, na sociedade contemporânea -  na qual ainda 

prevalece a monetarização de praticamente tudo, o aumento das desigualdades, a acirrada 

competição, a predominância do materialismo, a economia capitalista dependente -, pode 

facilitar a busca do alcance de estágio de equilíbrio, possibilitar o desenvolvimento físico, 

intelectual e social de maneira sustentada, crítica e consciente100.      

                                                         
97 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. p. 170.  
98 Em verdade, segundo Luhmann, o Direito define-se como a “estrutura de um sistema social que se baseia na 

generalização congruente de expectativas comportamentais negativas”, necessitando estar aberto ao futuro e às 

contingências, pois “Apesar de toda a autonomia e do desenvolvimento continuado das diferentes noções 

jurídicas, as mudanças fundamentais do estilo do direito permanecem condicionadas pela mudança estrutural da 

sociedade, ou seja: são por ela incentivadas e possibilitadas. A complexidade da sociedade, rapidamente 

crescente na era atual, apresenta novos problemas a todas as esferas do sentido e, portanto, também ao direito. 

Ao mesmo tempo, sua riqueza de possibilidades contém o potencial, se bem que não a garantia, de novas formas 

de solução dos problemas. O crescimento da complexidade social, porém, fundamenta-se em última análise no 

avanço da diferenciação funcional do sistema social”. LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. p. 121 e 225, respectivamente.    
99 Consoante exemplar doutrina: “Algunas de las características constitutivas del Estado de derecho incorporadas 

por las modernas tendencias jurídicas son: 1) reconocimiento constitucional de los derechos humanos 

fundamentales; 2) império de la ley y grado de eficácia; 3) separación de poderes; 4) sumisión a la ley de los 

poderes públicos; 5) control de constitucionalidade, por um órgano independiente e imparcial, de los actos de 

gobierno”. GONZÁLES, Horácio Ricardo. Estado de no derecho: emergência y derechos constitucionales. 

Buenos Aires: Del Puerto, 2007. p. 12. 
100 Inicialmente, fruto das transformações políticas ocorridas, inicialmente o Estado apenas com visão liberal-

burguesa somente objetivava proteger direitos individuais, de maneira não intervencionista e com especial 

enfoque à liberdade e à propriedade. A seguir, em fase posterior, apoiado no princípio da legalidade e já com a 

prevalência do interesse público sobre o individual, somados à ascensão do proletariado, ganhou realce o Estado 

Social. Este permitiu que o exercício democrático se estendesse para além do setor burguês, gradativamente 

ampliando o raio de ação da participação popular. Assim caminhou-se até a compreensão da importância do 

jurídico, estabelecendo-se nova etapa, a do Estado de Direito. Posteriormente, o querer do povo necessitou 

assumir status mais elevado, vinculando-se à figura estatal de forma mais robusta a democracia, estabelecendo-

se o Estado Democrático de Direito, capaz de garantir respaldo com maior intensidade e justiça à liberdade, 

igualdade e, aos poucos, à fraternidade. 

 



45 

 

Fruto de valoração efetuada pelo Constituinte no período de redemocratização do 

Brasil, baseada na análise entre os ônus e os bônus que poderiam advir, acabou optando-se 

por constituir a República Federativa brasileira em Estado Democrático de Direito. Essa 

escolha se apresentou mais conveniente até mesmo às instâncias políticas, pois lhes garantiu 

condições de proteger o jogo político das incertezas futuras, decorrentes de atividades 

antidemocráticas, proporcionando-lhes maior segurança, além de proteção de ordem jurídica.  

Importante destacar que a prática democrática brasileira não deixa de ser recente, 

apresentando-se ainda imatura. Tanto que a classe política, sem demonstrar preocupação com 

as causas que afetam o povo neste país, procura em maior escala unicamente apresentar 

resposta aos efeitos decorrentes, muito pouco resolvendo e aperfeiçoando de maneira efetiva. 

Essas circunstâncias têm contribuído para a configuração das instabilidades comumente 

noticiadas. Tais fatores, na disputa política, na gestão, na edição de leis ou de atos normativos 

a que dão causa as funções do Estado, remetem à configuração de inconstitucionalidades ou 

de ilegalidades. 

Diante desse contexto, importa encontrar lineamentos capazes de garantir que, 

progressivamente, o atuar no Estado Democrático de Direito possa resultar considerado como 

legítimo. Nesse sentido, sem qualquer propósito de fornecer argumentos absolutos, exaustivos 

e integrais, sustenta-se que, do ponto de vista geral, haverá legitimidade quando se respeitar, 

exemplificativamente: 

1) o princípio da legalidade, eis que se constitui norte impositivo para o 

direcionamento das condutas, sobretudo em um Estado Democrático de Direito, onde os 

indivíduos de maneira geral somente podem agir ou se omitir quando a lei não proíbe, e os 

agentes públicos quando a legislação assim autorizar101; 

2) o princípio da igualdade (substancial), consubstanciado no tratamento dos 

iguais de maneira igual e dos desiguais de forma desigual, inclusive observando o dever de 

fundamentar as decisões, no âmbito público. Assim, respeita-se a obrigação constitucional de 

explicitar as razões de fato e de direito que motivaram o convencimento cognitivo 

encampado, com o intuito de preservar a isonomia, evitar tratamento discriminatórios, mesmo 

nos casos em que se depara com conceitos abertos, vagos ou indeterminados;  

                                                         
101 “Assim o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a 

cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, 

obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito Brasileiro. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15.ª ed. 

São Paulo: Malheiros. p. 92 
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3) o dever de respeitar o próximo e a harmonia entre as funções do Estado, visto 

que a atuação em relação ao semelhante na ordem privada e perante as demais funções do 

Estado necessita ocorrer com parcimônia, sobriedade, prudência, sem abuso, arbitrariedade ou 

vaidade, até para que, no âmbito político, possa restar observado o disposto no art. 2º, da 

Constituição Federal. Relevante encontrar ponto de equilíbrio, como medida a evitar a 

configuração de excessos entre os indivíduos, além de indevida supremacia de uma das 

funções do Estado sobre a(s) outra(s);   

4) a vontade do povo, com garantia de fiel observância à democracia102, sempre 

tendo unicamente em mira a prevalência do querer do povo. Neste aspecto, importante na 

interpretação, ponderação e na tomada de decisões, apoiar-se no que se apresente mais 

relevante à sociedade, procurando ouvi-la e encampar suas deliberações, sobretudo para que o 

produto possua legitimidade; 

5) o dever de atuar eficazmente, em intensa sintonia com a organicidade do 

sistema constitucional e legal103, desobstruindo-o ou recuperando-o104, procurando suprir 

eventuais impropriedades, além de manter-se aberto ao diálogo105 e à interlocução mais 

próxima não apenas na órbita privada, mas também entre o Executivo, o Legislativo e o 

Judiciário e entre esses e a própria sociedade.  

A organização e eficácia jurídica e política do Estado Democrático de Direito 

possibilitam a promoção, proteção e a recuperação da saúde, a partir da contínua revitalização 

da relação entre Estado e sociedade civil, baseada na prática da democracia na área sanitária, a 

ser destacada na sequência.  

 

                                                         
102 Já se disse: “La democracia constitucional es el sistema político más “humano” porque se enriquece com la 

capacidad de individuos  y comunidades para reconocer sus proprios errores”. HOLMES, Stephen. El  

precompromiso y la paradoja de la democracia. In ELSTER, Jon and SLAGSTAD, Rune (eds.). 

Constitucionalismo y Democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 2001. p. 262.   
103 HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. 

Harvard University Press. 2004. p. 34.  
104 ELY, John Hart. Democracy and distrust: a theory of judicial review. 11ª ed. Cambridge, Massachusetts 

and London: Harvard University Press. 1995. p. 136. Sobre a visualização acerca da adequada concepção de 

sistema, com destaque à melhor maneira de compreendê-lo e mantê-lo: BOBBIO, Norberto. Teoria do 

ordenamento jurídico. (Trad. Maria Celeste C. J. Santos). 10. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999. p. 

77-81. 
105 Para Shane esse item se mostra importante, pois: “The function of this dialogue is to give voice to interests 

and to public values that, for structural reasons, the elected branches might be expected in some systemic way to 

overlook or underweight”, garantindo que o julgamento jurídico seguirá interesses públicos, ao invés de 

meramente privados ou resultantes da paixão do momento. SHANE, Peter M. Analyzing Constitutions. In: 

RHODES, R.A.W.; BINDER, Sarah A.; ROCKMAN, Bert A.(eds.) The Oxford Handbook of Political 

Institutions. New York: Oxford University Press, 2006. p 209. 
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3.3. A DEMOCRACIA SANITÁRIA 

 

No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde integram rede regionalizada e 

hierarquizada, constituindo um sistema único. Quando a organização, o planejamento e a 

execução desse sistema respaldarem-se no poder político exercitado pelo povo, tem-se a 

denominada democracia sanitária106.  

Em verdade, a democracia sanitária apresenta-se como resultado do processo 

democrático e pressuposto indispensável à sua consolidação. Quanto maior for o grau de 

participação pública consciente dos cidadãos, não apenas no processo destinado à elaboração, 

entrada em vigor e a aplicação das normas jurídicas, mas também no tocante à formulação e 

execução de políticas públicas de saúde, maior legitimidade democrática também haverá. 

Por isso, no Estado Democrático de Direito107, as instituições que o integram e 

estão atreladas ao Legislativo, Executivo e Judiciário, garantirão maior legitimidade em suas 

respectivas atividades, caso observem a democracia sanitária. A função legislativa do Estado 

necessita editar leis representativas do querer da coletividade. A administração pública (direta 

e indireta) precisa conceber e executar políticas públicas capazes de respeitar a vontade do 

povo afetas à área sanitária, inclusive em consonância com os critérios e parâmetros dispostos 

no Texto Fundamental. Por fim, a função jurisdicional tem a precisão de externar comandos 

em suas decisões que guardem sintonia não somente com o juridicamente previsto, mas 

também com o socialmente relevante. 

Conclusivamente, após afirmar que a participação do povo é indispensável à 

defesa do direito à saúde, Sueli Gandolfi Dallari ensina que: 

“Em suma, a defesa do direito à saúde exige, em última instância, que o 

Poder Judiciário verifique a participação do povo em cada momento da 

implementação das políticas públicas com repercussão em seu estado de 

saúde: desde a elaboração da lei até a prestação do serviço. É 

absolutamente necessário, na República e no Estado Democrático de 

                                                         
106 AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário: a proteção do Direito à Saúde no Brasil. São Paulo: 

Quartier Latin, 2007. p. 261. 
107 Bem fundamenta Fernando Aith: “Considerando-se a necessidade de legitimação democrática do Direito nos 

Estados Democráticos do Direito, o reconhecimento da saúde como um direito humano fundamental e o 

estabelecimento de garantias jurídicas para a sua plena realização devem também ser legitimados por meio da 

democracia. A tradução das questões de saúde pública para o Direito deve se dar de forma participativa, com 

base na realidade de uma sociedade e a partir de instituições e processos democráticos previamente 

estabelecidos, capazes de garantir aos cidadãos a participação tano nas definições do próprio conceito e da 

abrangência do direito à saúde quanto na sua aplicação pelo Estado”. E, conclusivamente adverte: “Assim, para 

se compreender o grau de proteção jurídica que um determinado Estado confere ao direito à saúde é necessário 

identificar as normas jurídicas positivas vigentes neste Estado e resultantes do processo de legitimação do direito 

à saúde nas respectivas sociedades”. AITH, Fernando. Direito à saúde e democracia sanitária. São Paulo: 

Quartier Latin, 2017. p. 51/52, passim. 
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Direito, que os operadores do direito contemporâneo examinem se as 

pessoas participaram da operação de tornar mais preciso o conceito de 

saúde naquela determinada comunidade, a fim de que ele pudesse ser 

utilizado pelos gestores públicos, e se elas continuaram a participar para 

assegurarem-se de que as ações implementadas para promover, proteger e 

cuidar de sua saúde atendem ao conceito democraticamente 

estipulado”108. 

Assim, o fundamento democrático apresenta-se indispensável para garantir 

eficácia às ações e serviços de saúde, sendo importante para fazer predominar - até mesmo na 

arena política, caracterizada por múltiplos interesses --, a relevância pública sanitária. 

Para tanto, ainda exemplificativamente, o Estado deve assegurar que as ações e 

serviços destinados a promover, proteger e recuperar a saúde - de maneira integral, 

universal109 e gratuita, em todos os níveis de atenção (básica, média e de alta complexidade)-, 

ocorram mediante a constante instituição de políticas públicas legitimadas pela sociedade, 

contando, no mínimo, com a concordância e contínua fiscalização dos conselhos de saúde.  

A efetiva participação democrática em saúde exige a movimentação das 

engrenagens de ordem jurídico-políticas, no intuito de favorecer sua progressiva realização, 

aumentar crescentemente as ocasiões nas quais o povo possa externar sua posição, colaborar 

para a resolução dos conflitos, assim garantindo-lhes concreta voz e vez. Em consequência, o 

incremento do exercício da atuação democrática proporcionará o aprimoramento crítico-

racional de suas deliberações. 

                                                         
108 DALLARI, Sueli Gandolfi. Poderes republicanos e a defesa do direito à saúde. Evolução da proteção do 

direito à saúde nas Constituições do Brasil. In: ALVES, Sandra Mara, DELDUQUE, Maria Célia e DINO 

NETO, Nicolao (orgs). Direito sanitário em perspectiva. Brasília: ESMPU: FIOCRUZ, 2013, v. 2, p. 29.  
109 O sistema de saúde norte americano não é universal. Ao criticá-lo e compará-lo com outros, dentre os quais 

aqueles afetos ao Canadá, ao Reino Unido, França, Alemanha e Japão, T. Reid destacou: “The U.S. health care 

system’s troubles with quality, coverage, and cost control are well-know in the rest of the developed world”. E 

mais a frente acrescenta: “In the same way, the American health care systen is constantly invoked by politicians 

around the world as a dangerous jungle to be avoided at all costs. Whenever some aspect of a nation’s health 

care system is criticized, the all-purpose response from those in power is “At least we’re not as bad as the 

Americans”. Em complemento, muito embora expressamente não tenha sugerido a substituição do norte-

americano pelos sistemas universais executados pelo Reino Unido, Alemanha e Canadá, reconheceu a 

importância de suas concepções, ideias e técnicas, bem como o fato de que são: “fairer, cheaper, and more 

effective than ours” (U.S. health care). REID, T. R. The healing of America: a global quest for better, 

cheaper, and fairer health care. New York: Penguin Books, 2010. p. 44/45.  De maneira particular quanto ao 

British National Health Service-NHS, concluiu: “[...] In a nation where the health system has to care for 

everybody, sick or well, from cradle to grave, there is a clear incentive to keep people well. The Brits have made 

a huge bet that it is worth spending money to keep people healthy in the first place, so they don’t have to go to 

the doctor and incur costs for the system”. Ibid. p. 125. Finalmente, no tocante à cobertura universal, enfatizou o 

autor: “Universal coverage also enhances heath care results by improving the overall health of nation. If 

everyones has acess to a doctor, then people can get the diagnostic and preventive treatment that will keep them 

healthy. One of the major reasons the United ranlks low, compared to other rich nations, in standard measures of 

health care quality is that millions of Americans don’t get any care until they are acutely ill. Universal acess to 

diagnostic and preventive care also reduce costs, because it is much cheaper to treat a problem early than to take 

heroic medical measures when the illness becomes life threatening”. Ibid. p. 241/242. 
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Diante da crise de democracia representativa brasileira - proveniente de múltiplos 

aspectos, dentre os quais, distorções do próprio processo político-eleitoral e da ausência de 

adequada fiscalização e cobrança, inclusive das instituições encarregadas de tal tarefa -, a 

construção do esperado ambiente democrático nas poucas vezes em que o povo é inserido, 

não permanece na “agenda” política. Por essa medida, justo trabalhar-se com o previsto no 

ordenamento jurídico, paralelamente ao estímulo de fortalecimento da cidadania, para, ao 

menos gradativamente, implantar em definitivo a cultura participativa no Brasil. 

Contribuições nesse sentido podem derivar do estímulo e respeito às atividades dos conselhos, 

conferências de saúde, inclusive diante do caráter deliberativo que lhes é comum, além das 

audiências e consultas públicas110. 

Através do exercício da democracia sanitária os cidadãos, movimentos e 

organizações sociais encontram espaço para subsidiar e orientar a atuação estatal, não mais 

permitindo que o Estado atue unilateralmente, sem diálogo e alheio à convergência que 

precisa manter com as reinvindicações sociais. De igual modo, permite a partir da igualdade a 

institucionalização de consensos, aproximando-se do nível de bem-estar físico, mental e social 

que se justifica prevalecer em sociedade, promovendo, enquanto consequência, inclusão 

social e aprimoramento da cidadania. 

Por conseguinte, a concepção hábil a assegurar a eficácia jurídica e social da 

saúde é a baseada no enfoque democrático. Assim, pois há a necessidade de democratização 

da saúde (reconhecimento de seu status de direito, capaz de ser prontamente respeitado, 

garantido, fiscalizado, planejado e executado), democratização do Estado (efetivo 

acolhimento, por parte de seus agentes e instituições, da compreensão de seus deveres no 

campo sanitário, observando as deliberações do controle social) e democratização da 

sociedade (assumindo postura proativa, participativa e mais solidária, em consonância com os 

consensos democráticos)111.  

Muitas são as decisões que precisam ser tomadas em prol do aperfeiçoamento das 

políticas públicas sanitárias. A partir dessas deliberações definem-se os contornos e 

parâmetros do direito à saúde. E a partir da maior vivência da democracia, torna-se possível 

evitar abusos, excessos, arbitrariedades, restando mais saudável e legítima a relação entre 

legisladores, gestores, trabalhadores, prestadores de ações e serviços, assim como de usuários 

                                                         
110 No âmbito do SUS, as consultas ocorrem em processos de caráter administrativo, servindo para subsidiarem 

os atos oriundos do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar. 
111 Concepção obtida através do ensino de PAIM, Jairnilson Silva Paim. Reforma sanitária brasileira: 

contribuição para a compreensão crítica. 2ª Reimpressão. Salvador, Rio de Janeiro: EDUFBA/FIOCRUZ, 

2013. p. 173. 
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da saúde. Garante mais equilíbrio no jogo político, a bem da evolução do sistema público de 

saúde, de sua articulação e implantação112. 

A Constituição Federal de 1988 é um grande exemplo de que a participação do 

povo contribuiu enormemente para o avanço da tutela jurídica de determinadas áreas, dentre 

as quais a saúde. Fruto de transformação social e de pressões que “se faziam sentir havia mais 

de uma década” e, ao encampar boa parte das demandas da sociedade113, configurou um novo 

período no constitucionalismo brasileiro. 

Nessa conjuntura, o Ministério Público pode fornecer importante apoio e 

contribuição à tutela do direito à saúde. Afinal, a própria ordem constitucional incumbiu-lhe a 

tarefa de defender o regime democrático (art. 127, da C.F. de 1988), bem como a de zelar 

pelos serviços de relevância pública, rol no qual as atividades vinculadas à saúde se encaixam 

com perfeição (art. 197, da C.F. de 1988). Portanto, possui o dever de bem atuar, no contínuo 

desafio de contribuir para que a saúde, cada vez mais, seja construída a partir da participação 

democrática. Ademais, tem ainda dentre as suas incumbências, a partir dessa realidade 

normativa, a de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos a esses preceitos 

constitucionais, com a incumbência de promover as medidas necessárias à sua garantia114. 

Por isso, acredita-se que o Ministério Público está obrigado a, mormente a partir 

da Constituição de 1988115, exercitar suas atribuições para a satisfação das necessidades e 

                                                         
112 A respeito, conclui Eymard Mourão Vasconcelos: “ Saúde não se alcança apenas com mais e melhores 

serviços de saúde, tal como hoje são concebidos. Saúde, entendida de forma ampla, pressupõe justiça, integração 

e respeito ao meio ambiente, valorização das dimensões subjetivas profundas das pessoas e democratização sem 

fim das relações sociais no mundo da economia, nas famílias, comunidades, instituições e organizações civis. 

Não basta investir na democratização da gestão das políticas de saúde; é preciso investir, também nas relações 

sociais que criam condições para a saúde acontecer na vida das pessoas”. VASCONCELOS, Eymard Mourão. 

Para além do controle social: a insistência dos movimentos sociais em investir na redefinição das práticas 

de saúde”. In FLEURY, Sonia e LOBATO, Lenaura de Vasconcelos Costa. Participação, Democracia e Saúde. 

Rio de Janeiro: CEBES, 2010. p. 287. 
113 FLEURY, Sonia (org). Democracia, descentralização e desenvolvimento: Brasil e Espanha. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2006. p.  52/53. No mesmo sentido, Flávia Piovesan: “Após o longo período de vinte e um anos de 

regime militar ditatorial, quer perdurou de 1964 a 1985 no País, deflagrou-se o processo de democratização no 

Brasil. Ainda que esse processo tenha se iniciado, originariamente, pela liberalização política do próprio regime 

autoritário - em face de dificuldades em solucionar problemas internos -, as forças de oposição da sociedade civil 

se beneficiaram do processo de abertura, fortalecendo-se mediante formas de organização, mobilização e 

articulação, que permitiriam importantes conquistas sociais e políticas. A transição democrática, lenta e gradual, 

permitiu a formação de um controle civil sobre as forças militares. Exigiu ainda a elaboração de um novo 

código, que refizesse o pacto político-social. Tal processo culminou, juridicamente, na promulgação de uma 

nova ordem constitucional – nascia assim a Constituição de outubro de 1988. PIOVESAN, Flávia. Direitos 

Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 89/90.  
114 Art. 127, caput e 129, inc. II, ambos da Constituição Federal. 
115 Nas palavras do Prof. Rogério Bastos Arantes: “A Constituição de 1988 consagra o retorno do país à 

democracia e marca a tentativa de refundação e sua organização política. No entanto, a sua promulgação não foi 

capaz de encerrar o processo de reformas institucionais iniciado com o fim do Regime Militar. Pelo contrário, 

desde 1988 estivemos mergulhados em intenso debate sobre aspectos fundamentais da organização política do 

país e durante esse período pouquíssimas vozes se ergueram na defesa irrestrita da Constituição. ARANTES, 
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aspirações comuns na área da saúde. Necessita apoiar e cobrar a contínua tarefa de aperfeiçoar 

as ações e serviços de saúde, o que ocorrerá, conforme até então destacado, quando a área 

sanitária for trabalhada, gestada, executada e fiscalizada com lastro na democracia. 

  Fixadas essas balizas, torna-se autorizado tecer considerações sobre os fatores 

que legitimam a instituição do Ministério Público a assim proceder, com a possibilidade de 

coadjuvar para o aprimoramento do campo sanitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

Rogério Bastos. Judiciário e Política no Brasil. São Paulo: Idesp: Editora Sumaré: FAPESP: Educ, 1997. p. 

104. 
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4. ELEMENTOS LEGITIMADORES DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

EM DEFESA DA SAÚDE 

   

Ao se propor apreciar de maneira detida o papel do Ministério Pública na tutela da 

saúde, torna-se imperioso verificar por que a Instituição tem condições de atuar em prol da 

causa sanitária? Quais fatores devem ser levados em consideração para justificar que defenda 

a saúde? Basta a interpretação literal das regras normativas ou o reconhecimento desse tipo de 

legitimidade depende de outros elementos? 

Inexiste a pretensão de apresentar respostas tidas como absolutas, definitivas, mas 

sim reveladoras de verdade. Para tanto, imprescindível fundamentar o pensar e o fazer na 

complexidade, na transdiciplinaridade, na compreensão de um sistema de conhecimento 

aberto116, visto serem capazes de proporcionar maior aproximação à verdade e, por 

consequência, as verdadeiras razões pelas quais o Ministério Público tem a possibilidade de 

eficazmente tutelar a saúde. 

Em respeito à metodologia proposta, cumpre traçar comentários a respeito de 

circunstâncias atreladas à complexidade, à transdiciplinaridade e à importância de se alcançar 

o entendimento de sistema de conhecimento aberto, no intuito de fornecer o substrato 

configurador da referida legitimidade do Ministério Público, conforme será melhor 

argumentado nos itens a seguir.   

     

4.1 COMPLEXIDADE: BASE CONCEITUAIS 

 

O conjunto de princípios e regras integrantes do Direito Sanitário, por melhor 

concebido e estruturado que seja, não consegue orientar e apresentar solução a todos os 

pontos circundantes da vasta gama de fatores decorrentes do meio no qual as relações sociais 

se desenvolvem e onde as ações e serviços de saúde são prestadas.  

Assim, pois não há linearidade. A existência e as relações humanas são compostas 

de “altos” e “baixos”, tal como a geografia da terra, inclusive para que, diante dos desafios 

                                                         
116 De acordo com Raffaele de Giorgi, muitas vezes: “[...] temporaliza-se a correspondência entre ser e dever ser, 

na tentativa de determinar mensurações concretas da justiça. A temporalização dos fundamentos do direito 

transforma-o num sistema aberto que, em virtude da sua pluridimensionalidade, pode ser tratado nos diversos 

níveis da sua estrutura, por diversas disciplinas”.GIORGI, Raffaele de. Luhmann e a teoria jurídica dos anos 

1970. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

p. 175/176.  
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que se apresentam, consiga-se encontrar fundamentos e instrumentos sustentadores de 

decisões e ações capazes de enfrentá-los, resolvê-los e transpô-los.  

No campo da saúde não é diferente, pois a versatilidade e a mutabilidade são 

constantes e devem acompanhar o ideal democrático do povo117. 

 Nesse compasso, a diversidade integrante da formação social, as facilidades 

propiciadas pela tecnologia118, o mercado de produção e de consumo de massa, a economia 

globalizada, por exemplo, produzem sensíveis reflexos na qualidade de vida e bem-estar da 

população. 

 As pessoas, os bens, os fatos e os atos que ilustram e enriquecem nossa existência 

possuem nuances reveladoras de distinções entre si. O indivíduo, mesmo isolado, vivencia 

particularidades diferenciadas dos demais. Os seres humanos possuem diferenças físicas, 

formas divergentes de pensar e de se portar diante da vida. As coisas, de igual modo, 

apresentam características particulares e classificações que as distinguem umas das outras. Os 

fatos (acontecimentos involuntários) são de diversas ordens e decorrem, na maior parte das 

vezes, de eventos da natureza, atualmente cada vez mais incontroláveis, em virtude da falta de 

preocupação para com o desenvolvimento sustentável levado a efeito pelos próprios 

indivíduos. Os atos (acontecimentos voluntários), ao seu turno, podem ser lícitos, ilícitos, 

morais, imorais, aquisitivos, extintivos, etc. Portanto, o convívio social, as relações que 

mantemos com os indivíduos, o viver inserido junto ao ambiente que nos rodeia produzem 

constante interação entre os seres humanos e destes em relação ao meio no qual se inserem119. 

Isso inexoravelmente repercute na saúde (geral) e na organização, planejamento, 

financiamento e execução de políticas públicas dirigidas à proteção do direito fundamental à 

saúde reservado a cada um e à coletividade (especial), formando uma intrincada e complexa 

teia ou rede de conhecimento que, para ser eficazmente compreendida, exige a adoção de uma 

                                                         
117 Para Celso Fernandes Campilongo: “A democracia é pressuposto para a manutenção da complexidade, visto 

que continuamente reproduz as possibilidades de escolha, garante reversibilidade das decisões e está sempre 

aberta à renovação dos temas. À complexidade compete elaborar a complexidade do sistema político”. 

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011, 73. 
118 Inegavelmente, a tecnologia muito pode fazer em prol do ser humano. No entanto, criticamente, cumpre 

destacar, apoiado na percuciente observação de Claudio Lottenberg: “E a maioria da população cultiva a ideia de 

que os resultados dos exames e tratamentos serão mais precisos e mais vidas serão salvas na medida em que 

houver tecnologia envolvida nesses procedimentos. Essa percepção, nem sempre verdadeira, vem aumentando a 

pressão exercida sobre os sistemas e seus gestores, com uma demanda muitas vezes desnecessária”. 

LOTTENBERG, Claudio. Saúde e cidadania: a tecnologia a serviço do paciente e não o contrário. São 

Paulo: Atlas, 2015. p. 11/12. 
119 Segundo Platão, o amor se constitui em grande arquiteto capaz de garantir que haja uma conexão entre tudo 

no universo.  
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percepção de mundo diferenciada e complementar. Esses aspectos geram a configuração de 

complexidade.   

Mas afinal, quais as características da complexidade? No que consiste? Qual a 

importância de compreendê-la? 

Primeiramente, registra-se que caracteriza a complexidade o processo de ordem, 

desordem e organização120, pautado instrumentalmente por complementação e cogência em 

torno do alcance de verdade mais integral e sistematizada. Para tanto, deve-se fugir de visão 

estreita e fechada, no intuito de alcançar, ao final, compreensão resultante de atuação 

integrativa, conjuntiva e sistêmica, com soma de esforços e saberes. Essas são as formas de se 

trabalhar e operar diante da complexidade.  

No entendimento de Celso Fernandes Campilongo, complexidade compreende a 

vasta gama de possibilidades, a importância de se selecionar algumas dessas, além do descarte 

de outras e da própria “possibilidade de que as possibilidades fossem outras”121.    

Segundo Niklas Luhmann o conceito de complexidade deve formar-se a partir dos 

“termos elemento e relação”. Com o aumento do número de elementos integrantes do sistema, 

há consequentemente um incremento proporcional geométrico das possíveis relações, de 

maneira a tornar justificada a preocupação sobre a forma como o sistema irá com eles 

dialogar. Essa interação ou “fluxo de comunicação” ocorre buscando o melhor acoplamento 

possível na rede de relações, a partir dos elementos em destaque122. O objetivo principal, 

mesmo em situações reveladoras de alta complexidade, decorre da possibilidade de apresentar 

resposta aos conflitos e demais questões decorrentes do viver de “forma muito mais 

especializada ao meio”123. 

                                                         
120 Com perspicácia destacou-se: “À primeira vista, o céu estrelado impressiona por sua desordem: um 

amontoado de estrelas, dispersas ao acaso. Mas, ao olhar mais atento, aparece a ordem cósmica, imperturbável – 

cada noite, aparentemente desde sempre e para sempre, o mesmo céu estrelado, cada estrela no seu lugar, cada 

planeta realizando seu ciclo impecável. Mas vem um terceiro olhar: vem pela injeção de nova e formidável 

desordem nessa ordem; vemos um universo em expansão, em dispersão, as estrelas nascem, explodem e morrem. 

Esse terceiro olhar exige que concebamos conjuntamente a ordem e a desordem; é necessária a binocularidade 

mental, uma vez que vemos um universo que se organiza desintegrando-se”. MORIN, Edgard. Ciência com 

consciência. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. p. 195. 
121 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Interpretação do Direito e dos Movimentos Sociais. Rio de Janeiro, 

Elsevier, 2012. 82/83. 
122 O respeitado Luhmann sustenta que: “Por complexo se designa, então, aquela soma de elementos, que em 

razão de uma limitação imanente de capacidade de conexão do sistema, já não possibilita que cada elemento 

permaneça sempre vinculado. Como as relações possíveis entre os elementos aumentam quando o sistema 

cresce, apresentam-se limites drásticos na capacidade de relação dos elementos, principalmente quando se 

consideram os diversos tipos de sistema: células, cérebros, comunicação; ou quando se parte, por exemplo, dos 

possíveis contatos que os indivíduos possam estabelecer, em uma época determinada”. LUHMANN, Niklas. 

Introdução à teoria dos sistemas. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. p. 184. 
123Ibid. p. 201. 
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Ao seu turno, da elogiável contribuição oriunda de Gaston Bachelard é permitido 

inferir que o conhecimento unitário e fragmentado constitui obstáculo ao de ordem científica. 

Contemporaneamente, a ciência vê-se ainda amparada em “sistemas isolados”, em “unidades 

parcelares”, descurando-se do fato de que se apresenta valoroso não se ater aos pensamentos 

fragmentados, a fim de que o verdadeiro possa efetivamente manter adequada sintonia com a 

realidade em vigor.124 A ausência dessa percepção inviabiliza a compreensão do integral, por 

vezes propiciando a equivocada, precoce e superficial cognição do objeto, de maneira a 

ensejar “certezas prematuras” e, portanto, imprecisões. Por isso, a necessidade de releituras e 

de procura de aperfeiçoamento, respeitando-se o complexo. Por exemplo, a realização de 

trabalho sobre o campo sanitário, não pode apenas amparar-se na repetição daquilo já 

descoberto pela ciência, posto haver a necessidade de “mudar a cultura experimental”, 

superando os pontos já descobertos, abrindo as perspectivas para o alcance de algo sempre 

mais elevado, aprimorado e justo. Todavia, essa postura exige interação entre os campos do 

saber125. 

A complexidade ampara-se no contínuo diálogo entre os fatos e as dimensões do 

conhecimento que os cercam. Essa interação necessita ser constantemente renovada, adaptada, 

operacionalizada, a fim de que seja possível conviver com as adversidades, dificuldades, 

discriminações, desequilíbrios.  

Conquanto se reconheça a inegável importância científica do método cartesiano, 

atenua-se a fragmentação e a especialização por ele proposta, buscando a realização de 

pesquisa, de investigação, de descobertas e de resultados mais integrais e, por conseguinte, 

aperfeiçoados, revistos e consentâneos à complexidade.  

Importante fazer notar que o papel reservado ao observador, ao sujeito 

cognoscente na complexidade, apresenta-se fundamental. Dele parte a livre opção de ampliar 

o olhar e a procura por conhecer com maior extensão e profundidade as circunstâncias do 

objeto de seu interesse. Assim concebe e, posteriormente, faz e interage com o meio de 

maneira refletida, do micro ao macro e deste para aquele, respeitando-se a máxima de Pascal 

                                                         
124 BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do 

conhecimento. 10ª reimp. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. p. 111-119, passim.  
125 A respeito ainda pontua o filósofo francês (Bachelard):  “Logo, toda cultura científica deve começar, como 

será longamente explicado, por uma catarse intelectual e afetiva. Resta, então, a tarefa mais difícil: colocar a 

cultura científica em estado de mobilização permanente, substituir o saber fechado e estático por um 

conhecimento aberto e dinâmico, dialetizar todas as variáveis experimentais, oferecer enfim à razão razões para 

evoluir”. Ibid. p. 24. 
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no sentido de que para conhecer as partes se precisa conhecer o todo e para a percepção do 

integral se mostra necessário entender o particular126.  

Com a complexidade, consegue-se, de um lado, aumentar o foco sobre saúde e, 

de outro, os horizontes a seu respeito. O conhecimento sanitário passa a ser aprofundado e 

ampliado. Cria-se e recria-se constantemente. Atua-se a partir de sistema aberto, necessário e 

adequado ao enfrentamento da versatilidade, mutabilidade, das incertezas do cenário social, 

em direção ao progresso, ao aperfeiçoamento. Distanciando-se da estagnação e do retrocesso, 

muitas vezes ainda verificado nas repercussões de saúde e na negativa qualidade de vida das 

pessoas. 

Para enfrentar o complexo Morin propõe combate à “razão absoluta, fechada, 

autossuficiente”, objetivando fazer restar vitoriosa aquela capaz de ser considerada “viva”127.  

Possível perceber que o reconhecimento da complexidade, ao invés de 

simplesmente facilitar, impõe verdadeiro desafio àqueles que a reconhecem. Passa a exigir 

dos sujeitos árdua atividade e busca de complementação, com o propósito de vencerem as 

incompletudes e incertezas presentes no cotididano. Toma base o fato de que o pequeno está 

no grande, assim como o grande está no pequeno, o profundo está na superfície, assim como a 

superfície compõe o profundo128. 

Por consequência, conclui-se que a complexidade se refere às ligações e 

interligações existentes nos sistemas que compõem o indivíduo, orientam os seres humanos, 

                                                         
126 Ao tratar do tema “desproporção do homem” explicitou Pascal: “[...] Como seria possível que uma parte 

conhecesse o todo? Mas aspirará talvez a conhecer pelo menos as partes com as quais ele tem alguma proporção. 

Mas as partes do mundo têm todas tal relação e tal encadeamento uma com outra que creio ser impossível 

conhecer uma sem a outra e sem o todo. O homem, por exemplo, tem relação com tudo que conhece. Precisa de 

lugar para contê-lo de tempo para durar, de movimento para viver, de elementos para compor, de calor e de 

alimentos para se alimentar, de ar para respirar. Ele vê a luz, sente os corpos, enfim tudo cai sob a sua aliança. É 

preciso então, para conhecer o homem, saber de onde vem que ele tem necessidade de ar para subsistir e para 

conhecer o ar, saber por que vias se estabelece essa sua relação com a vida do homem etc. A chama não subsiste 

sem o ar; portanto, para conhecer um, é preciso conhecer o outro. Portanto, sendo todas as coisas causadas e 

causantes, ajudadas e ajudantes, mediatas e imediatas, e todas se mantendo por um laço natural e insensível que 

liga as mais afastadas e as mais diferentes, tenho como impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, 

assim como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes”. PASCAL, Blaise. Pensamentos. São 

Paulo: Folha de São Paulo, 2015. p. 100-101. 
127 Assinalou: “A razão fechada era simplificadora. Não podia enfrentar a complexidade da relação sujeito-

objeto, ordem-desordem. A razão complexa pode reconhecer essas relações fundamentais. Pode reconhecer em 

si mesma uma zona obscura, irracionalizável e incerta. A razão não é totalmente racionalizável. A razão 

complexa já não concebe em oposição absoluta, mas em oposição relativa, isto é, também em 

complementaridade, em comunicação, em trocas, os termos ali antinômicos: inteligência e afetividade; razão e 

desrazão. Homo já não é apenas sapiens, mas sapiens/demens”. MORIN, Edgard. Ciência com consciência. 11. 

ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. p. 168. 
128 De acordo com Morin: “No campo da complexidade existe uma coisa ainda mais surpreendente. É o princípio 

que poderíamos chamar de hologramático. Holograma é a imagem física cujas qualidades de relevo, cor e de 

presença são devidas ao fato de cada um dos seus pontos incluírem quase toda a informação do conjunto que ele 

representa. [...] Nesse sentido, podemos dizer que não só a parte está no todo, mas também que o todo está na 

parte”. Id. Ibid. p. 181. 
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harmonizam o meio ambiente e conformam a cultura. Mostra-se importante ferramental para 

o enfrentamento das constantes incertezas, mudanças e dinamicidades do campo da saúde.   

A complexidade será bem exercitada quando, além do esforço, coragem e 

disciplina para encará-la, a sua percepção, concepção e compreensão estruturarem-se na 

transdiciplinaridade, objeto de comentários no item a seguir. 

 

4.2 A TRANSDICIPLINARIDADE: PRINCIPAIS NOÇÕES 

 

Não se tem por objetivo primordial a análise detida e completa da 

transdiciplinaridade. Apenas objetiva-se, metodologicamente, continuar no fornecimento de 

dados necessários ao alcance do alvo central do presente estudo.  

A realidade contemporânea caracteriza-se pela vida social densamente urbanizada 

e extremamente dinâmica. Assim, pois o consumismo em vigor transmite a percepção de que, 

aglomerados em centros urbanos, os indivíduos tendem a encontrar condições de trabalho, 

saúde, alimentação, educação e moradia, mais adequadas do que em áreas rurais, por 

exemplo.  

Esse contexto obrigou os espaços das urbes serem aproveitados em todos os 

sentidos. Tanto no plano horizontal quanto vertical, inclusive em suas extensões para o alto e 

em direção ao subsolo, já que são finitos e precisam ser planejados, organizados e ocupados 

de maneira a acolher as pessoas e suas atividades. Trata-se do plano espacial ou estático, no 

qual as áreas estão cada vez mais divididas, a fim de atender à demanda por ocupação cada 

vez mais crescente. Dessa forma, exemplificativamente, derruba-se construção que antes 

acolhia cinco pessoas e um veículo e constrói-se na sequência, no mesmo espaço territorial, 

edifício capaz de absorver cem indivíduos, mais a frota de oitenta veículos em seu subsolo e 

assim sucessivamente, aumentando-se substancialmente o número populacional e de 

existência de bens na mesma extensão de terra.  

De igual modo, também forçou a humanidade a procurar aproveitar o máximo 

possível o tempo, não apenas para compreender as inúmeras situações que cercam o viver em 

sociedade, mas igualmente reunir os elementos hábeis a possibilitar que tente influir ou influa 

sobre a realidade em vigor. Cuida-se do plano temporal ou dinâmico. Perceptível através do 

constante bombardeio de informações, orientações e proposições, muitas vezes de maneira 

simultânea, que acabam por se aglomerar e amontoar, caso não se tenha a disponibilidade 

cada vez mais exigida de acessá-las e, em certos casos, respondê-las, no lapso temporal 
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oportuno. Visualizado a partir da rotineira evolução tecnológica e da crescente presença das 

chamadas “redes sociais”. 

Esses aspectos de ordem espacial e temporal atrelam-se ao consumismo, à 

“coisificação”, enquanto consequência do predomínio da mercantilização e do materialismo, 

da prevalência do “ter” sobre o “ser”. Esses aspectos tendem a gerar comportamentos 

considerados antissociais - inclusive frente à restrição que existe em relação aos bens 

disponíveis, em comparação ao imenso número de carências humanas e das características do 

mercado capitalista -, a ponto de gerar instabilidade, desarmonias, conflitos, adversidades e 

divergências. Em muitos casos, influem negativamente na saúde das pessoas, não apenas do 

ponto de vista físico, social, mas também mental. 

Tanto assim que a aglomeração de pessoas, do ponto de vista epidemiológico, 

mostra-se capaz de contribuir para a proliferação de doenças transmissíveis (coqueluche, 

tuberculose, hepatite, sarampo, etc). Como se não bastasse, o viver em conjunto nos dias 

atuais, por privilegiar enormemente as regras de comércio, colocando os valores fundamentais 

em segundo plano, exige acentuado desempenho das pessoas, incentiva a competição 

desenfreada e manipuladora e favorece a ausência de diálogo e de interação entre as pessoas, 

permitindo o desenvolvimento de transtornos mentais (depressão, ansiedade, fobias, 

dependência química, etc). 

 No entanto, felizmente, mesmo diante desse tipo de fenômenos, percebe-se o 

cada vez maior desenvolvimento de mentalidade, de condutas e de diretrizes garantidoras de 

proteção ao direito à saúde. O sucesso dessas iniciativas inclina-se a ser alcançado através da 

transdiciplinaridade129. 

 O pensamento e a atuação de ordem transdisciplinar permitem o enfrentamento 

mais coerente e certeiro do plano estático. Propiciam acrescentar melhorias ao meio 

ambiente, ao entorno urbano, objetivando-o deixá-los mais “humano”, garantindo áreas 

                                                         
129 A respeito, ao destacar que na busca de predições para os comportamentos humanos se apresenta inviável, por 

exemplo, que a análise permaneça restrita ao perfil econômico, pondera Dalmo Dallari: “Um fato que se tem 

tornado frequente, e que demonstra como a precisão dos dados muitas vezes oferece uma impressão falsa de 

certeza e segurança, é a ocorrência de erros graves nas previsões sobre o futuro em trabalhos realizados numa 

perspectiva exclusivamente econômica. A razão principal dessas falhas tem sido a circunstâcia de se basearem 

exclusivamente em dados quantitativos, partindo de números passados e presentes e fazendo projeções para o 

futuro. Previsões dessa espécie serão inevitavelmente falhas, porque ignoram o fato humano, de extrema 

complexidade e sujeito a infinitas variações decorrentes da liberdade essencial da pessoa humana”. E, por isso, 

complementa o i. Jurista: “Como foi demonstrado até aqui, inúmeras ciências vêm-se ocupando dos 

comportamentos humanos em sociedade, cada qual estudando-os sob um aspecto determinado. O que não tem 

sido olvidado por todos os cientistas sociais é que, não obstante haver a possibilidade de enfoque de ângulos 

isolados para efeito de análise, os comportamentos são unidades de múltiplas facetas, que serão mais bem 

compreendidas se for efetuada a conjugação de todos os resultados obtidos”. DALLARI, Dalmo de Abreu. O 

futuro do Estado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p.ed 3 e 21, respectivamente.  
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verdes, praças e espaços de lazer. Possibilitam melhor relacionamento entre as pessoas, 

contribuindo para o aumento da sociabilidade e da civilidade. Tornam possíveis a 

intensificação de campanhas preventivas, autorizando, sob o enfoque sanitário, que se tornem 

facilitadas a promoção e a manutenção do estado de saúde das pessoas.  

De igual modo, também partindo de posturas transdisciplinares, gradativamente 

permite as pessoas, em conjunto, umas apoiando as outras, melhor administrarem o tempo. 

Atuam no sentido de colaborarem para que os indivíduos não fiquem reféns do transcurso do 

tempo, bem como daquilo que a mídia, tecnologia e mercado de consumo, impõem. Percebem 

que grande parte do desejado, apresenta-se em essência efêmero, passageiro e descartável. 

Compreendem mais valioso cultivar valores, o que garante adequada vivência de saúde. 

Por isso, as características próprias da saúde, atreladas à complexidade, exigem a 

adoção de posturas próximas da transdiciplinaridade. Dessa maneira, o tratamento assegurado 

ao direito à saúde, inclusive, no âmbito jurídico, tem condições de garantir sua inserção em 

fluxo de contínuo aperfeiçoamento. Como bem adverte Basarab Nicolescu, a partir de 

descobertas constatadas no “mundo quântico”, pauta-se por uma “descontinuidade”, ao ponto 

de leis e conceitos necessitarem ser interpretados de modo a coexistirem130, no intuito da 

ordem sistêmica e transdiciplinar restar preservada.  

O conhecimento passa a ser compreendido, interpretado e aplicado de maneira 

mais precisa, a partir do entrelaçamento coerente de diversos campos do saber, de maneira a 

permitir o alcance mais efetivo e mais próximo da verdade.  

A transdiciplinaridade permite “verdadeiro big-bang disciplinar”, favorecendo a 

comunicação entre as disciplinas que compõem a “árvore” do saber humano. Contribui 

positivamente para o aprofundamento do conhecimento existente, em ritmo contínuo, 

vertical131 e harmônico, fugindo da mera soma, buscando, em essência e como desiderato 

maior, a cogência, unicamente próxima da transdiciplinaridade. 

A transdiciplinaridade diferencia-se da multidisciplinaridade e da 

interdisciplinaridade.  

A multidisciplinaridade, caracteriza-se pelo estudo, por várias disciplinas e ao 

mesmo tempo, de um mesmo objeto, sem que exista diálogo ou interação entre elas. Por 

exemplo, as políticas públicas de saúde, podem ser estudadas com enfoque específico pela 

                                                         
130  NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdiciplinaridade. 3. ed. São Paulo: Triom, 2008. p. 31-32. 
131 Pondera Nicolescu: “Aliás, a complexidade se mostra por toda a parte, em todas as ciências exatas ou 

humanas, rígidas ou flexíveis. A biologia e a neurociência, por exemplo, que vivem um rápido desenvolvimento, 

revelam-nos novas complexidades a cada dia que passa e assim caminhamos de surpresa em surpresa”. Ibid. p.  

47. 
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história, ciência política, saúde pública, direito, sociologia, antropologia. O produto resultante 

certamente se apresenta positivo, mas não extrapola os limites da “pesquisa disciplinar” 

inerente a cada um desses campos. Não se procura conjuntamente chegar a uma unidade; ou 

seja, o sumo derivado não é fruto do trânsito entrelaçado entre as disciplinas.  

Ao seu turno, a interdisciplinaridade se baseia na transferência de determinantes 

metodológicos próprios de determinada disciplina para outra, possibilitando uma embrionária 

interação entre duas ou mais disciplinas. Todavia, a aproximação dos discursos ou 

argumentos não chegam a se fundir na plenitude132. Assim, a passagem de métodos 

particulares da epidemiologia133 em saúde para o direito, possibilita garantir reforço na 

apreciação das causas e distribuição das doenças, orientando a aplicação das normas 

aplicáveis à espécie em determinado caso concreto. Contudo, deixa de contribuir para a 

promoção de síntese sistêmica, harmoniosa e unitária entre os saberes, através da integração e 

convergência do conhecimento, obstando a completa e adequada reunião do instrumental 

necessário para enfrentar os desafios do viver. Permanece restrita à pesquisa disciplinar e, 

desse modo, deixa de lado a compreensão das diferenças sociais, políticas, econômicas, 

religiosas, filosóficas que circundam o objeto de trabalho. 

Por sua vez, diversamente, a transdiciplinaridade possibilita que os conteúdos 

permaneçam ao “mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além 

de qualquer disciplina”. Autoriza o alcance de completude não apenas completa no conjunto, 

mas também em essência, adaptada à dinamicidade das relações entre as pessoas e destas em 

relação aos bens e interesses úteis e necessários à suas respectivas existências. E, sobretudo, 

favorece alcançar ao final efetiva unidade ao saber134.  Por exemplo, em uma floresta ou em 

um bosque a existência de diversos tipos de árvores e de vegetações possibilita que, da 

interação e comunicação entre elas, haja a produção de equilíbrio sistêmico. Não obstante a 

miscelânea de espécies, formam condições biológicas, físicas e químicas capazes de 

formarem unidade convergente e harmoniosa. 

A procura de dados sobre as causas e os efeitos de determinada doença; os 

aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, políticos, científicos e tecnológicos que a 

ela estão vinculados, somados à promoção de análise integrada e sistematizada; a 

                                                         
132 VASCONCELLOS, Maria José Esteves de. Pensamento sistêmico: o novo paradigma da ciência. 10. ed. 

Campinas: Papirus, 2013. p.179. 
133 Por epidemiologia pode-se compreender: “1. Estudo da ocorrência e da distribuição das doenças; limita-se 

habitualmente às epidemias e endemias, mas, às vezes é ampliado para abranger todos os tipos de doenças. 2. 

Soma de todos os fatores que regulam a presença ou ausência de uma doença. V. Compreensão sobre vigilância 

epidemiológica, art. 6º, § 2º, LF 8080/90”. (MAYEROVITCH, Benjamin; MOURA, Joaquim Clemente de 

Almeida; PESSOA, Roberto. Dicionário Médico Blakiston. 2. ed. São Paulo: Editora Andrei. 1982). 
134 NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdiciplinaridade. 3. ed. São Paulo: Triom, 2008. p. 52-53. 
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compreensão unificada sobre os princípios e as regras de Direito Sanitário, não os 

restringindo ou indevidamente limitando, tendem a produzir forte e eficaz tutela jurídica a 

partir da transdiciplinaridade.   

Incentiva a associação de dimensões do conhecimento sem, no entanto, dar causa 

à redução ou à indevida limitação dos ramos científicos. Por isso, o entendimento das 

políticas públicas de saúde, por intermédio de um enfoque transdisciplinar, tem condições de 

possibilitar apreciação mais próxima do “mundo presente” e de suas múltiplas referências135. 

Com postura transdisciplinar, a democracia passa a reunir completas condições de 

funcionar como produto essencial do exercício de cidadania, com respeito à diversidade. 

Mostra-se apta a possibilitar o conhecimento e a prevalência de justiça sanitária, baseada nas 

aspirações preponderantes do povo.  

O tratamento de questões sanitárias vinculadas à atenção básica, de média e de 

alta complexidade, à assistência farmacêutica, à vigilância sanitária, ao financiamento à 

saúde, a partir da concepção transdisciplinar viabiliza intercomunicação. Por conseguinte, 

passam a ser operadas em conjunto, sempre de forma inclusiva e aproximativa. Na verdade, 

tem condições de impedir a mera simplificação e a redução inconsequente do tratamento a ser 

conferido à saúde, contextualizando-a, abordando-a sistematicamente. 

A atuação do Direito não pode se resumir à letra fria da lei, visto que deve existir 

a preocupação de seu manejo atender ao querer social, inclusive para que se mantenha 

coerente e atual, conforme se propõe expor a seguir. 

 

4.3 A INCIDÊNCIA DA COMPLEXIDADE E DA TRANSDICIPLINARIDADE NO 

DIREITO E, EM ESPECIAL, NO DIREITO SANITÁRIO  

 

Na dinâmica do mundo moderno e à vista dos múltiplos aspectos que necessitam 

ser levados em consideração quando a saúde assume a condição de objeto cognoscível, os 

campos do saber devem se interconectar para que a resposta seja mais causal e totalizante, 

assim enriquecendo e garantindo justo significado e valor ao direito à saúde. 

                                                         
135 “Um novo Princípio de Relatividade emerge da coexistência entre a pluralidade complexa e a unidade aberta: 

nenhum nível de realidade constitui um lugar privilegiado de onde possamos compreender todos os outros níveis 

de Realidade. Um nível de realidade é aquilo que é porque todos os outros níveis existem ao mesmo tempo. Este 

Princípio da Relatividade dá origem a uma nove maneira de olhar a religião, a política, a arte, a educação, a vida 

social. E quando nossa visão de mundo muda, o mundo muda. Na visão transdisciplinar, a Realidade não é 

apenas multidimensional, é também multiferencial”. NICOLESCU, Basarab. O manifesto da 

transdiciplinaridade. 3. ed. São Paulo: Triom, 2008. p. 63. 
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O entendimento sobre saúde está sujeito à compreensão que o povo de um 

determinado Estado faz a seu respeito, o qual sofre variações no decorrer do tempo136. Na 

hipótese de ser interpretada, planejada e executada de maneira isolada, sem contato com 

outras disciplinas e desconsiderando-se as relações levadas a efeito pelos indivíduos, 

certamente teria dificuldade de se aprimorar, autoafirmar-se e evoluir137.    

Por conseguinte, a experiência jurídico-sanitária alicerçada, organizada, 

desenvolvida e aperfeiçoada através de saberes resultantes de tessitura conjunta e convergente 

- próprios da transdiciplinaridade -, possibilita que o Direito Sanitário se aprimore de forma 

flexível e plástica, adaptando-se com simetria constante ao novo. A somatória dessas 

circunstâncias caracteriza o sistema denominado de aberto138. 

Consoante o sempre atual ensino de Miguel Reale: “O Direito é um processo 

aberto exatamente porque é próprio dos valores, isto é, das fontes dinamizadoras de todo o 

ordenamento jurídico, jamais se exaurir em soluções normativas de caráter definitivo”139. A 

experiência jurídica necessitar ser encarada como uma “composição de estabilidade e 

movimento”. Conquanto não possa prescindir da segurança jurídica capaz de atribuir “ordem e 

certeza” a determinadas questões do viver em sociedade140, justifica-se trabalhar com inter-

relações entre princípios, normas e o admitido por outros campos do conhecimento para o 

alcance de sua eficaz funcionalidade teórica e prática.  

Por isso, o contato, o diálogo e a interação com vários outros ramos do saber, 

buscando através da heterogeneidade sistêmica, da diversidade de saberes, alcançar maior 

                                                         
136 Assim, no tocante ao citado aspecto temporal, pode-se afirmar que no Brasil, em termos de saúde pública, a 

poliomielite atualmente é considerada como uma doença erradicada, ao contrário do cenário existente nas 

décadas anteriores a 1990. Em idêntico sentido, mas agora restrito à feição espacial, tem-se condições de 

registrar que a emissão de gases nocivos à saúde das pessoas, ao menos do ponto de vista geral, apresenta-se 

menor no campo, quando comparada com a cidade. Essas situações não podem ser alheias ao Direito. 
137 O notável Ortega Y Gasset já afirmava: “Quão pouco seria uma coisa se fosse só o que é no seu isolamento! 

Quão pobre, êrma e apagada! Dir-se-ia haver em cada uma certa potencialidade secreta para ser muito mais, 

liberando-se e expandindo-se quando outra ou outras entram em relação com ela. Dir-se-ia que cada coisa é 

fecundada pelas demais; que se desejam como macho e fêmea; que se amam e aspiram casar-se, juntar-se em 

sociedades, em organismos, em edifícios, em cosmos. Isso a que chamamos “Natureza” não é senão a máxima 

estrutura em que entraram todos os elementos materiais”. ORTEGA Y GASSET, José. Meditações do Quixote. 

São Paulo: Livro Ibero-Americano, 1967. p. 96-97.  
138 A respeito, o culto Rogério Orrutea elucida como aberto o sistema que: “na sua organização não se estabelece 

um limite às possíveis inovações automáticas e imediatas que lhe digam respeito, passando por assimilar as 

novas ocorrências de forma flexível, embora com certa observância metodológica. A sua índole não é de 

exclusividade diante do mundo fenomênico em geral, ou dito de outra forma, não se prende a aspectos 

exclusivos, na medida em que está sensível a um mundo que comumente está em transformação constante”. 

ORRUTEA, Rogério Moreira. Curso de Filosofia do Direito. Curitiba: Juruá, 2012. p. 286. 
139 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 574. 
140 Ibid. Teoria tridimensional do Direito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 100.  
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unidade contextual, enriquece o Direito e, em especial, o Direito Sanitário. Assim, tornam-se 

aptos a enfrentar e assegurar eficazes produtos frente à complexidade141.  

A tutela da saúde focada exclusivamente no disposto na legislação, nas regras 

jurídicas, sem a aproximação aos valores, interesses e àquilo que o povo entende como 

democraticamente relevante no ramo sanitário, dificulta a pacificação dos conflitos com 

efetividade.   

A atuação acrítica, distanciada de diálogo e de interação entre saberes técnicos, 

científicos, sem a preocupação de sintonizá-la ao querer social, obstaculiza a caracterização 

de resultado eficaz, sistêmico, convergente, contextualizado, integrador e em harmonia com a 

realidade das relações sociais. Diversamente, ao se buscar a conjunção, estabelecendo inter-

relações, consegue-se fugir de concepção reducionista, inapropriada para a integralidade que 

alicerça inclusive a própria disponibilização de ações e serviços de saúde. Por exemplo, a 

implantação de políticas públicas por intermédio do respeito à unidade sistêmica de saberes, 

enseja superação de antagonismo de modo mais consciente, racional, crítico e porque não 

ético. 

A interconexão conjuntiva de saberes tem melhores condições de evitar 

contradição, desarmonia e a ausência de controle sistêmico. Esses fatores propiciam adequada 

tutela jurídica a bens como a saúde. Viabilizam a melhor alternativa para a construção de 

soluções que, em essência, não são obtidas através de fatores isolados, departamentalizados 

ou fracionados. O respeito a essas diretrizes obriga o diálogo, a interação, o relacionamento 

do Direito Sanitário com a ciência política, com a filosofia, a sociologia, a economia e, 

propriamente com a saúde, a fim de que consiga se manter legítimo, flexível e adaptado às 

mudanças contínuas comuns à seara sanitária. 

Mister registrar que a adoção dessas concepções não ocasiona retrocesso à 

compreensão historicamente conquistada pelo sistema jurídico sanitário. Continua a ter 

autonomia frente aos demais sistemas, na medida em que o seu relacionamento com outras 

estruturas de saber não lhe retira a identidade obtida. Aliás, esses aspectos serão melhor 

detalhados no capítulo subsequente. 

                                                         
141 Com propriedade destaca Jean Bergel: “A análise sistêmica do direito não contradiz nem sua abertura, nem 

seu dinamismo, nem sua complexidade, nem sua flexibilidade, nem seus vínculos com outros sistemas. Ela 

permite evidenciar-lhe a especificidade, a coerência global, a lógica, as inspirações, as finalidades, sem, por isso, 

abstrair realidades das quais ele emana e às quais se compõe, sem paralisar sua evolução. A abordagem sistêmica 

é particularmente útil à concepção, ao estudo e à aplicação do direito, pois se trata mesmo de um “conjunto 

organizado e dinâmico de práticas, de métodos e de instituições que formam a um só tempo uma construção 

teórica e um método prático”. BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

p. 21. 
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5. O SISTEMA JURÍDICO E A TRANSDICIPLINARIDADE                                    

 

O termo sistema deriva do vocábulo de origem grega synístanai e representa nos 

dias atuais o conjunto integrado por partes que se inter-relacionam harmoniosamente. Dessa 

forma, o Direito142 pode ser compreendido como um sistema, visto ser formado por 

princípios e regras que harmonicamente objetivam permitir a convivência social, mirando o 

bem comum.  

Todavia, por mais bem elaborado que seja, a formação, preservação e 

transformação evolutiva do sistema jurídico dependerá de entrelaçamento constante com 

métodos e técnicas capazes de assegurar-lhe coerência, compatibilidade e “solidez à 

concepção do Direito”143.   

Esses propósitos são alcançados quando o sistema jurídico não permanece restrito 

e enclausurado em si mesmo. Indevida é a vã e utópica pretensão de poder operar sem 

precisar se relacionar ou dialogar com outros sistemas (político, econômico, filosófico, etc) e 

seus próprios sistemas (constitucional, penal, civil, financeiro, sanitário, etc). A sua abertura 

para essas interações confere às expectativas atinentes à inibição do ilícito e preservação do 

lícito, à reparação da ilegalidade e retomada da legalidade, a sempre aguardada eficácia. 

No entanto, essa posição não teria a capacidade de, ao invés de proporcionar 

segurança, estabilidade e atender às expectativas sociais, estimular o sistema jurídico a 

apresentar solução tendente a gerar maior conflituosidade e distanciamento da verdade? O 

fato do Direito buscar fortalecer seu produto a partir do apoio de elementos próprios de outros 

sistemas não proporciona enfraquecimento do próprio sistema jurídico? O raciocínio jurídico 

fundamentado na transdiciplinaridade não apresentaria lógica diferenciada daquela aguardada 

pelo tecnicismo científico-jurídico?  

Sequencialmente, passa-se a apresentar respostas a essas indagações, baseadas, 

sobretudo, nos ensinamentos de Niklas Luhmann, pois capazes de proporcionar compreensão 

diferenciada e enriquecedora ao sistema jurídico. 

                                                         
142 Vicente Ráo o definia como “um sistema de disciplina social fundado na natureza humana que, estabelecendo 

nas relações entre os homens uma proporção de reciprocidade nos poderes e deveres que lhes atribui, regula as 

condições existenciais dos indivíduos e dos grupos sociais e, em conseqüência, da sociedade, mediante normas 

coercitivamente impostas pelo poder público”. RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 4. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1997. v. 1, p. 51.  
143 SILVA, Volney Zamenhof de Oliveira. Lineamentos do Mandado de Injunção. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993. p. 28-29. 
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5.1 A LIVRE IDENTIDADE DO SISTEMA JURÍDICO                              

 

Ainda que o sistema jurídico apresente boa arquitetura, capaz de possibilitar a 

superação dos desafios frente às situações de crise e/ou de emergência que podem decorrer 

das relações que se estabelecem entre os indivíduos, o ambiente social apresenta-se 

extremamente mutável e em constante transformação. Por isso, imprescindível a contínua 

releitura e renovação das disposições normativas, dos institutos, temas e fundamentos 

jurídicos. Assim, no intuito do referido sistema garantir a real tutela de direitos considerados 

fundamentais. Todavia, as características que lhes são particulares144, obrigam o 

desenvolvimento de raciocínio e de aplicação de princípios e regras jurídicos que, em muitos 

casos, precisam do apoio cognitivo-experimental proporcionado por outros campos do saber.  

Afinal, como tutelar jurídica e eficazmente a segurança pública sem atentar-se 

para critérios fornecidos pela sociologia, geografia, história, política e economia?  

A não observância desse inter-relacionamento gera efeitos rasos, imperfeitos, 

carentes de apropriada fundamentação, visto que distantes da complexidade reinante no 

cenário social.  

Dessa forma, importantíssimo o diálogo do sistema145 jurídico com outros afetos a 

campos do saber diversos do Direito. No entanto, quando assim procede não perde aquele a 

autonomia e referência conquistadas ao longo do tempo, as quais permitem-no, inclusive, 

auto-organizar-se146. 

Celso Fernandes Campilongo, um dos mais profundos conhecedores das 

características e do papel reservados ao sistema jurídico na sociedade, ressalta que não se 

pode na modernidade abandonar a evolução jurídica alcançada, simplesmente rendendo-se aos 

                                                         
144 Historicidade, autogeneratividade, ausência de absolutividade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade. 
145 Complementarmente, entende Niklas Luhmann que, muito além de um conjunto congruente de regras: “Por 

"sistema" no entendemos nosotros, como lo hacen muchos téoricos del derecho, un entramado congruente de 

reglas, sino un entramado de operaciones fácticas que, como operaciones sociales, deben ser comunicaciones, 

independientemente de lo que estas comunicaciones afirmen respecto al derecho. Esto significa entonces que el 

punto de partida no lo buscamos en la norma ni en una tipología de los valores, sino en la distinción entre 

sistema y entorno”. LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedade. Disponível em: 

http://docslide.com.br/download/link/niklas-luhmann-el-derecho-de-la-sociedad. Acessado em 14.4.2016, p. 26. 
146 Mario Losano, ao tratar das teorias auto-organizativas, destaca: “Na história das teorias de auto-organização, 

partindo dos conhecimentos atuais, podemos distinguir três fases. A primeira fase é a dos predecessores, que 

prepararam o terreno para a revolucionária transformação em curso. Ela pode ser remetida ao pré-socráticos, tem 

seu apogeu no século XVII ao XIX e encerra-se no início do século XX. Os cientistas dessa primeira fase não 

desenvolveram intencionalmente as teorias de auto-organização; foram, antes, os cientistas da auto-organização 

que se reconheceram em algumas partes das teorias precedentes. [...] A segunda fase é a da elaboração dos 

primeiros processos auto-organizadores. Ela vai de 1920 a 1960 [...]. Por fim, a terceira fase se desenvolve a 

partir de 1960, quando as teorias modernas da auto-organização tomam forma e uma dezena de anos depois são 

adotadas também na ciência jurídica”. LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito: volume III: do 

século XX à pós-modernidade. São Paulo. WMF Martins Fontes, 2011. p. 245.  
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elementos pertinentes a outros sistemas147. Incumbe ao Direito prevenir e impedir a 

ocorrência de conflitos, além de empenhar-se em pacificá-los, com respeito à democracia e à 

pluralidade social. E, amparado na teoria dos sistemas de Luhmann, o sistema jurídico 

apresenta-se como apto a resolver até mesmo as impropriedades ocasionadas pelos demais. 

Para tanto, constrói “filtros seletivos que lhe oferecem abertura cognitiva aos problemas do 

ambiente”. Por outro lado, fecha-se operativamente, com a intenção de preservar seus 

elementos particulares e objetivando controladamente abrir-se, com autonomia e liberdade 

científicas, para realizar cognição junto aos outros sistemas148. 

Aliás, em trabalho monográfico sobre o Direito na sociedade complexa, o 

respeitado Luhmanniano, enaltece a independência do sistema jurídico em relação aos demais. 

Dentre os fatores explicativos dessa condição, toma-se a liberdade de sinteticamente destacar 

os que seguem: i) o referido sistema possui caráter autopoiético, pois etimologicamente se 

autoreproduz, auto-organiza-se a partir de suas próprias estruturas e particulares 

fundamentos149; ii) a infungibilidade de suas funções, na medida em que não podem ser 

substituídas por aquelas inerentes, afetas  a outros conjuntos sistêmicos150; iii)  o fato de que, 

não obstante aberto cognitivamente às circunstâncias de “ambiente”, mantém independência 

por fechar-se operativamente151; iv) a comunicação tida por jurídica apresenta “código 

comunicacional particular e exclusivo”, o que contribui essencialmente para o “fechamento 

operacional ao sistema”152.  

Em virtude da realidade social ser pautada por contexto plural e pela 

complexidade, os indivíduos são constantemente provocados a exercerem escolhas, possuindo 

o livre-arbítrio para elegerem aquilo que se apresenta como a opção mais valiosa frente às 

circunstâncias concretas. Porém, muitas dessas eleições podem produzir consequências 

capazes de gerar divergências e conflitos no cenário social. Com o propósito de manter ou 

restabelecer a ordem, definiu-se racional e juridicamente, de um lado, prescrições capazes de 

garantir a convivência pacífica e o aperfeiçoamento dos indivíduos. De outro, a maneira de 

                                                         
147 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, p. 

127. 
148Ibid. p. 180-181. 
149 Id. O direito na sociedade complexa. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p.75. 
150 Ibid. p.75. 
151 Pondera: “[...] Dito de modo singelo: o direito moderno mantém, elevada interdependência com os demais 

sistemas (p. ex., econômico, político, científico, etc.) e é sensível às demandas que lhe são formuladas por esse 

ambiente (abertura cognitiva); entretanto, só consegue processá-las nos limites inerentes às estruturas, seleções e 

operações que diferenciam o direito dos demais sistemas (fechamento operativo). Dessa perspectiva, o sistema 

jurídico é um só, pouco importando se as cadeias normativas são múltiplas, não hierarquizadas, informais ou 

produzidas em diferentes contextos. Essa unicidade decorre da função do direito, e não da arquitetura do sistema 

normativo”. Ibid. p. 140.  
152 Ibid. p. 143. 



67 

 

tornar aplicáveis determinadas proposições, diante de ameaça ou de configuração de conflito. 

Ocorre que, na adequação entre tais preceitos e o comportamento humano, o raciocínio não 

pode se restringir à razão jurídica, sob pena da resposta não resolver, em toda a extensão, a 

problemática configurada. Por esse motivo e nesse processo, mantendo-se em si incólume, o 

trabalho sobre o sistema jurídico precisa conscientemente se ampliar, alcançando patamares 

unicamente proporcionados por outros sistemas sociais.  Ao assim proceder, a partir do 

relacionamento com outros sistemas, o sistema jurídico passa a reunir e agregar preceitos 

eficazmente amplificadores da resposta que necessita proporcionar aos litígios, às desavenças, 

aos conflitos. Assim, visto que tende a corporificar melhor motivação, verdade mais 

completa. 

Por sua vez, Ulisses Schwarz Viana - após dedicar-se ao estudo da obra de Niklas 

Luhmann e, assim, sustentar seus argumentos amparado na teoria luhmanniana -, enfatiza a 

ideia de que o sistema jurídico tem a finalidade primordial de garantir a estabilização das 

expectativas sociais e que serviram de base para a formação, conformação e desenvolvimento 

da ordem jurídica. Reforça o valor da transdiciplinaridade, posto ser capaz de admitir 

contextualizações a partir do oriundo de diversas áreas do saber, de maneira a permitir que o 

sistema jurídico funcione de forma aberta, consentânea às “dimensões temporal, fática e 

social” do ambiente nos qual se está inserido153. Por outro lado, possui o sistema jurídico 

códigos binários capazes de garantir-lhe racionalidade e razoabilidade específicas à 

comunicação derivada do Direito, dentre as quais cita: “lícito x ilícito, válido x inválido, 

jurídico x antijurídico e constitucional x inconstitucional”, o que constitui fator de 

preservação de unidade do referido sistema, por intermédio do fechamento operativo 

sistêmico154.  

Continua Ulisses Schwarz Viana afirmando que, muito embora o sistema jurídico 

se feche operativamente, suas específicas formas comunicativas binárias permitem adequada 

inter-relação com o ambiente social. Esse fator, funcionalmente, justifica abertura cognitiva 

com outras áreas do saber, a fim de que não se fique limitadamente restringido ao campo 

jurídico sem, contudo, perder sua identidade. A somatória dessas circunstâncias, ainda 

segundo Ulisses Viana aproxima a comunicação jurídica dos conflitos que se espera inibir ou 

                                                         
153 VIANA, Ulisses Scharwz. Direito e Justiça em Niklas Luhmann: complexidade e contingência no 

sistema jurídico. Porto Alegre, 2015. p.82.   
154 “Assim, é a aplicação recursiva do código binário do sistema jurídico (que) produz a unidade do sistema [...] 

Esta recursividade traz consigo a particularidade do modo autorreferencial das operações sistêmicas como 

unidades emergentes (emergente Einheiten) que se formam no fechamento operacional do sistema em sua 

redução independente (autônoma) da complexidade [...]. Essa complexidade reduzida pelo fechamento operativo 

do sistema diz respeito à assimetria entre a complexidade construída internamente (e reduzida) pelo sistema 

autopoiético e seu ambiente social [...]” Ibid. p. 90. 
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que já se encontram configurados, realmente possibilitando adequado acoplamento de suas 

regras e princípios à complexa realidade social, inclusive com maior justiça155.   

Lastreado nessa compreensão, o sistema jurídico passa a reunir melhores 

condições de assegurar a cada um o que lhe é realmente devido, sempre de maneira próxima à 

contemporânea vivência social, funcionalmente valendo-se abertamente de dados 

sociológicos, políticos, filosóficos, culturais, históricos e econômicos156. Essa postura torna 

possível a emissão de comandos imbuídos de eficácia não apenas jurídica, mas também 

sociológica, acompanhando as transformações da sociedade, sem que representem a 

caracterização de qualquer carga negativa à autonomia sistêmica do Direito. Ao contrário, é 

capaz de preservar, na integralidade, a sua condição substancial e instrumental à tutela de 

bens, direitos ou interesses fundamentais. 

A busca de referenciais externos, torna a resposta jurídica munida de maior 

fundamentação. Assegura entrosamento sistêmico entre os próprios sistemas, enriquecendo a 

performance jurídica. Evita a estagnação, contribuindo para a preservação de simetria com a 

transformação social. Colabora para que o sistema jurídico se mantenha potencialmente 

adaptativo e comunicativo com os demais e, sobretudo, com a realidade social157. 

O precursor de todas essas compreensões, Niklas Luhmann, ao direcionar sua 

atenção e saber à concepção, caracterização e consequências dos sistemas sociais, esclareceu 

que os sistemas – inclusive o jurídico -, são autorreferentes, o que permite o estabelecimento 

de relações internas, particulares e relacionadas aos seus elementos de cada um deles, assim 

como o adequado relacionamento com o ambiente social158. Este, por sua vez, sofre a 

incidência da complexidade159. Para bem trabalhá-la, de todo significante que os elementos 

                                                         
155 “A preocupação e o cuidado do sistema jurídico com sua função na sociedade moderna, com seu alto grau de 

diferenciação, foca-se na sua funcionalidade operativa que exige um fluxo decisório adequado e minimamente 

satisfatório, com a redução da dimensão temporal das decisões, com generalização de seus programas decisórios, 

submetidos a uma adaptabilidade das decisões jurídicas [...]” VIANA, Ulisses Scharwz. op. cit. 251.  
156 “É nessa complexa relação entre o fechamento normativo-operacional do direito e as forças adaptativas da 

abertura cognitiva do sistema funcional do direito para seu ambiente que surgem as possibilidades de formação 

dos acoplamentos estruturais entre o direito e outros sistemas sociais. Como, por exemplo, entre o sistema 

sociais. Como, por exemplo, entre o sistema do direito e os sistemas da economia e da política”. Id. Ibid. p.82 
157 Afinal: “Numa sociedade complexa, sistemas de funções específicas, como o direito, processam grande 

quantidade de comunicação e, portanto, de possibilidades de ações, superior à sua capacidade de implementação 

de alternativas. Isso torna a instabilidade uma constante desses sistemas. Várias seleções são sempre possíveis. 

Dentre elas, algumas serão realizadas, outras não”. CAMPILONGO, Celso Fernandes. Interpretação do Direito 

e dos Movimentos Sociais. Rio de Janeiro, Elsevier, 2012. 78/79. 
158 “Our thesis, namely, that there are systems, can now be narrowed down to: there are self-referential systems. 

This means first of all, in an entirely general sense: there are systems that have the ability to establish relations 

with themselves and to differentiate these relations from relations with themselves and to differentiate these 

relations from relations with their environment”. NIKLAS, Luhmann. Social systems. Stanford: Stanford 

University Press, 1995. p. 13. 
159 “[...] A definition of complexity follows from this: we will call na interconnected collection of elements 

“complex” when, because of immanent constraints in the elements’ connective capacity, it is no longer possible 
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próprios de cada sistema funcionalmente se inter-relacionem. Essa interação viabiliza melhor 

enfretamento da heterogeneidade e da diversidade reinante no meio social. Acrescentou que 

cada sistema possui específica forma de comunicação, reguladora de qual direção e quão 

longe essa comunicação pode se estender, sendo certo que a utilização operativa dos 

elementos comunicantes, torna possível e estimula a positiva transformação dos mesmos 

sistemas160. Ressaltou que, não apenas de maneira meramente interpenetrativa, mas de modo a 

reciprocamente contribuir “com a seletiva constituição de elementos que levam a tal 

interseção”161, distanciando-se da falsa e agora suplantada visão de que os campos científicos 

devem ser enxergados como mero círculos fechados. 

Focando de modo específico no sistema jurídico e na dogmática jurídica, Niklas 

Luhmann assinalou que as confrontações político-sociais são submetidas em número 

crescente à apreciação da função jurisdicional do Estado. Nessa medida, justifica-se à teoria e 

às práticas jurídicas direcionarem à interpretação das questões, assim como à aplicação dos 

preceitos jurídicos, contributo hábil a permitir aproximação com o querer democraticamente 

predominante em sociedade. Conquanto o contido no acervo de direito vigente, o sistema 

jurídico - objetivando melhor trabalhar a relação existente entre a “expectativa normativa e o 

comportamento efetivo” -, não exclui de sua incidência os dados constantes do campo 

científico geral e que podem auxiliar o seu trabalho. Por isso, “[...] la dogmática es la versión 

interna al sistema de uma complejidad que sólo es representable como unidad si se relaciona 

el sistema jurídico com su entorno social”162.   

Assim, pois o Direito, na tarefa de “generalização” e de “estabilização” das 

expectativas de condutas que lhe são comuns, não conseguirá atingir por completo tais 

finalidades, caso insista em manter-se isolado e somente demonstrando interesse em 

contribuir para a emissão de decisões apenas com efeitos jurídicos e imediatos. A correta 

                                                                                                                                                                                

at any moment to connect every elemento with every other element. The concept of “imanente constraint” refers 

to the internal complexity of the elements, wich is not at the system’s disposal, yet wich makes possible their 

“capacity for unity”. In this respect, complexity is a self-conditioning state of affairs: the fact that elements must 

already be constituted as complex in order to function as a unity for higher levels of systems formation limits 

their connective capacity and thus reproduces complexety as an unavoidable condition on every higher level of 

system formation”. Ibid. p. 24. 
160 Ibid. 164/165, passim. 
161 “The concept of interpenetration does not indicate merely an intersection of elements, but a reciprocal 

contribution to the selective constitution of elements that leads to such an intersection. Decisively, the 

complexity of human beings can only develop within and be used by social systems as, so to speak, a source of 

actions that satisfy the conditions of social combinatorics”. Ibid. p. 215. 
162 LUHMANN, Niklas. Sistema jurídico y dogmatica jurídica. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. 

1983. p.  37. Mais adiante, no mesmo livro, destaca Luhman: “Actualmente ya no se puede concebir la justicia 

como suprema norma jurídica, sino solamente como expresión para la complejidad adecuada del sistema 

jurídico, concretamente como mandato de aumentar la complejidad, siempre y cuando esto sea compaginable 

con el decidir consistente. Tal regla a su vez altera el punto de partida para la cuestión de los conceptos justos, de 

justas teorías y soluciones dogmáticas de problemas, de una dogmática justa”. Ibid. p. 42. 
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atuação substancial do sistema jurídico exige a percepção de que se encontra inserido em 

cenário no qual há diversidade e pluralidade. Enquanto consequência, os conceitos jurídicos 

devem ser adequados ao mundo social163, aptos a atingirem nível que alcance o vigente em 

sociedade.  

Ao comentar mais recentemente sobre o “Direito da Sociedade”, Niklas Luhmann 

intensifica a importância do relacionamento do sistema jurídico com outros, inclusive no 

intuito de qualificar cognitivamente seus próprios elementos. Contudo repete, mesmo assim 

procedendo, continua fechado operativamente, o que pode ser apreendido através do fato de 

que externa comunicações próprias, as quais acabam funcionando como fatores de produção e 

de estabilização de sua própria estrutura164.  

Em acréscimo, sobre a função do Direito, Niklas Luhmann explica que a 

estabilização das expectativas normativas ocorre  através de apropriados acoplamentos entre o 

disposto na legislação e o verificado na práxis, apresentando-a:  

“como un mecanismo regulativo al servicio de la adaptación de la sociedad 

a su entorno; pero esto desde una posición secundaria, puesto que la 

sociedad misma -justamente através de los precios del mercado, las 

consultas democráticas, las investigaciones «empíricas»- garantiza 

permanentemente su propia adaptación al entorno”165.    

                                                         
163 “Una dogmática jurídica orientada funcionalmente precisa, por tanto, de su específica comprensión de las 

normas, de una especial interpretación de sus vínculos. Se refiere a normas entendidas como derecho positivo 

vigente, a la facticídad histó- rica de un ordenamiento auto-sustitutivo. Vinculación no es para ella 

inmutabilidad, sino mutabilidad según condiciones dadas. En esto tiene en la sociedad de hoy su propia 

adecuación, que la capacita para proponer conceptos juridicos adecuados a la sociedad. Ibid. 106. 
164 “El conflicto (que aparece como unidad del sistema de interacción), las personas, las organizaciones, pueden 

tomar la decisión de abandonar el sistema jurídico. Esta decisión de abandono estará amparada, sin embargo, por 

el sistema jurídico sin perjuicio de los propios intereses. Porque finalmente no es posible en absoluto renunciar a 

la participación en el sistema del derehco (esclavitud) y de llegar a un acuerdo sin tribunales: si se desea que el 

acuerdo sea válido legalmente, hay que satisfacer determinadas condiciones. Las personas, los sistemas de 

interacción, las organizaciones hacen posible introducir comunicaciones en el sistema jurídico y luego retirarlas. 

Ante esto, el sistema jurídico es indiferente. El derecho no persigue ningún interés imperialista en el sentido de 

atraer en lo posible muchas comunicaciones para mantenerlas en el sistema. El derecho no es ningún sistema 

atractor. Simplemente declara: si se ha de hacer valer el derecho, es decir, si se ha de disponer sobre lo que es 

conforme (o discrepante) con el derecho, entonces se tendrá que hacer según mis condiciones. Únicamente en 

este sentido preciso es que el sistema está clausurado en su operación y determinado en sus estructuras” 

LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedade. Disponível em: http://docslide.com.br/download/link/niklas-

luhmann-el-derecho-de-la-sociedad. Acessado em 14.4.2016, p. 26. 
165 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedade. Disponível em: http://docslide.com.br/download/link/niklas-

luhmann-el-derecho-de-la-sociedad. Acessado em 14.4.2016, p. 401. Ao examinar o sistema autopoiético do 

Direito de Luhmann, Mario Losano destaca: “O saber jurídico deve, portanto, ser organizado sobre dois níveis de 

abstração. No primeiro nível, em direto contato com as normas, operam as abstrações da dogmática; esta última 

pressupõe, portanto, que as normas positivas tenham alcançado determinado grau de complexidade e devam ser, 

de alguma maneira, reordenadas. No segundo nível, em direto contato com os modelos teóricos, operam as 

abstrações da teoria do direito: ela formula, portanto, abstrações (próprias) sobre as abstrações (da dogmática). O 

nível da dogmática é caracterizado pela obrigatoriedade; o nível da teoria jurídica, pela “não obrigatoriedade”. O 

primeiro nível gera o sistema jurídico, o segundo, o sistema científico. Em suma, é “errado já considerar esses 

instrumentos classificatórios [ou seja, a dogmática e a teoria do direito] como se fossem o sistema do direito”. 

LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito: volume III: do século XX à pós-modernidade. São 

Paulo. WMF Martins Fontes, 2011. p. 387/388. 



71 

 

Portanto, o contato inter-relacional entre sistemas contribui para que evoluam, 

construam, transformem e melhor se acoplem ao ambiente. 

Registre-se que esses contatos contribuem para o fortalecimento interno e externo 

dos sistemas, favorecendo o fornecimento de respostas totalizadoras, aptas a produzirem 

efeitos jurídicos e sociais em sintonia com a realidade vigente. 

Não há linearidade causal e, conquanto os sistemas possuam individualidades, 

características e elementos particulares, o que lhes permite manterem-se vivos e emancipados, 

sem qualquer afetação ou perda de independência, a complexidade do mundo exige busca de 

qualidade, não apenas na cognição das questões, mas também nos resultados práticos 

assegurados. E desses fatores não escapa o sistema jurídico.  

No processo de interpretação e de aplicação do sistema jurídico os elementos 

internos são importantes e devem permanecer respeitados, visto serem autorreferenciais. 

Além disso, a boa técnica expectada do Direito exige sua atuação funcional e aberta, a fim de 

que o conhecimento do objeto em apreciação possa ser o mais completo possível. 

Paralelamente, partindo do pressuposto de que os fenômenos irregulares e complexos se 

constituem parte integrante das relações sociais, o sistema jurídico necessita obrigatória e 

cognitivamente abrir-se e manter interação com outros sistemas, com o propósito de que a 

construção resultante seja e permaneça eficaz, do alicerce ao teto. 

Na hipótese do sistema jurídico ser exercitado com o objetivo de conferir tutela 

jurídica ao meio ambiente, derivado do dano produzido pela poda drástica e indevida de 

árvores que integram o centro urbano de determinado município, existirá maior efetividade, 

quando a apreciação da questão ultrapassar os limites da ordem jurídica. Afinal, a explicação 

a respeito do adequado ou não desbaste de árvores é obtida junto a sistemas inerentes à 

biologia, à engenharia ambiental, por exemplo, inclusive para identificar se foi realizado na 

época do ano recomendada e se seguiu critérios técnicos norteadores de sua realização. Note-

se, a partir desses elementos é que o sistema jurídico, no mínimo com maior propriedade, 

poderá manifestar-se sobre a ilegalidade ou não da poda realizada.  

No entanto, quando assim procede, o sistema jurídico166 não perde identidade, 

liberdade e autonomia. “Operacionalmente” mantém-se fechado e não sujeito a indevidas 

                                                                                                                                                                                

 
166 Segundo Clèmerson Merlin Clève o Direito necessita ser compreendido para melhor promover e assegurar a 

dignidade e demais direitos da pessoa humana, sem descurar-se do fato de que: “É possível, portanto, entender a 

instância jurídica do Estado moderno como uma “condensação específica de relação e forças” que se expressa 

como mediação através de normas jurídicas, sejam princípios e regras, e como espaço de confrontação e de lutas: 

imposição de novos valores e normas jurídicas; renovados compromissos entre as classes e grupos sociais. O 

direito contemporâneo pode ser compreendido, então, desde uma perspectiva política, como um espaço de 
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interferências resultantes da apreensão cognitiva de dados pertinentes a outros sistemas que o 

fortalecem. Ou seja, no exemplo da poda de árvores mencionado, as probabilidades 

normativas continuarão a preservar suas especialidades e individualidades. Esse caráter evita 

interferência no independente campo jurídico e possibilita apropriada resposta do Direito à 

situação concreta. Interagindo com os demais, consegue maior exatidão cognitiva e 

aproximação da verdade - essencial para o alcance do justo -, mas mantém inteiramente 

preservada a sua estrutura, sem qualquer indevida contaminação.  

Portanto, a atuação jurídica deixa de ser meramente mecânica, linear, 

reducionista, permitindo que se integre com conhecimentos provenientes de outros sistemas, 

de modo a, ontologicamente, enriquecer e ampliar o campo de atuação do sistema jurídico e 

seu status no campo sistêmico.  

Assim exposto, de todo oportuno passar a tratar de maneira mais pormenorizada 

como essas premissas podem ser compreendidas diante do sistema jurídico-sanitário.   

     

5.2 A LIVRE IDENTIDADE DO MICROSSISTEMA JURÍDICO-SANITÁRIO  

 

Em idêntico sentido, o microssistema jurídico-sanitário - espécie do sistema 

jurídico - possui autonomia em relação ao sistema jurídico e perante os demais sistemas. Esse 

fator garante-lhe resolutividade, tanto no plano horizontal quanto no vertical, conforme se 

pretende externar. 

Não obstante, cumpre preliminarmente destacar que o sistema jurídico-sanitário 

visa a assegurar a promoção, prevenção e recuperação da saúde de todos os que integram 

determinado Estado. Tem estrutura própria, reúne elementos caracterizadores de uma teoria-

geral específica e diversas temáticas que envolvem a organização, desenvolvimento, 

planejamento e a implantação de ações e serviços de saúde.    

Essas particularidades, aliadas à incumbência de dirimir os conflitos que 

envolvem ameaça de lesão ou propriamente ofensa ao direito constitucional à saúde, 

comprovam que o Direito Sanitário possui espaço e realce temporal garantidos na teoria e na 

prática jurídicas167. Ademais, sobretudo na atualidade, quando os cuidados sanitários devidos 

                                                                                                                                                                                

mediação e de luta entre forças que operam a partir da tensão entre consenso e dissenso, cooperação e conflito”. 

CLÈVE, Clèmerson Merlin. Para uma dogmática constitucional emancipatória. Belo Horizonte: Fórum, 

2012. 104/105. 
167 Segundo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, demandas atreladas à saúde são recorrentes em sua 

pauta de julgamentos. BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=321442. Acessada em 12.12.2017. 
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ao povo deixam de ser disponibilizados ou acabam sendo ofertados em qualidade e 

quantidade inferiores ao necessário, impossível resolver o conflito jurídico decorrente sem 

perpassar pelo Direito Sanitário.    

Por isso e em decorrência do status constitucional e fundamental do direito 

individual indisponível e transindividual à saúde, o Direito Sanitário firmou-se no âmbito dos 

sistemas, em especial junto ao sistema jurídico. Eficazmente orienta a ação dos indivíduos e 

do Estado (gênero), estabelecendo preceitos e consequências de observância obrigatória, com 

a finalidade da saúde seguir bem tutelada168.   

Com precisão, a Professora Sueli Gandolfi Dallari sustenta a necessidade do 

Direito Sanitário ser estudado sistematicamente como disciplina do conhecimento e possuir 

autonomia, pois: 

“Ora, o direito sanitário representa, sem qualquer dúvida, uma evidência da 

mudança de paradigma no campo do direito. Com efeito, para sua definição 

tanto é necessária a discussão filosófica ou sociológica que permite afirmar a 

saúde como um direito (abarcando seus aspectos individuais, os coletivos e, 

igualmente, aqueles difusos, derivados do desenvolvimento social), como é 

indispensável que se dominem os instrumentos adjetivos que possibilitam a 

realização efetiva do direito à saúde. Por isso, pode-se afirmar que o direito 

sanitário expressa um subcampo do conhecimento científico – dotado de leis 

próprias, derivadas dos agentes e instituições que o caracterizam – que 

facilita a superação da divisão (hoje inconveniente) entre ciência pura e 

aplicada”169.  

  

Tanto assim que, por exemplo, a Recomendação nº 31, de 30.3.2010, do Conselho 

Nacional de Justiça, recomendou aos Tribunais a adoção de medidas capazes de subsidiar 

                                                         
168 Ensina Sueli Gandoldi Dallari que o Direito Sanitário não se constitui apêndice do Direito Administrativo: 

“Entretanto, a referência ao direito administrativo não é suficiente, uma vez que, na aplicação, se peculiariza o 

Direito da Saúde Pública: ora são as atuações decorrentes do poder de polícia, ora a prestação de um serviço 

público, ora, ainda, um imbricamento de ambos, como no caso da vacinação obrigatória realizada pelos serviços 

de saúde pública, que visam, principal ou exclusivamente, promover, proteger ou recuperar a saúde do povo. O 

Direito Sanitário se interessa tanto pelo direito à saúde, como reivindicação de um direito humano, quanto pelo 

outrora chamado “Direito e Saúde Pública”, compreendendo, portanto, ambos os ramos tradicionais em que se 

convencionou dividir o direito: o público e o privado. Assim, além de cuidar do conjunto de normas jurídicas 

que têm por objeto a promoção, a prevenção e a recuperação da saúde de todos os indivíduos que compõem o 

povo de determinado Estado, tem, também, abarcado a sistematização da preocupação ética voltada para os 

temas que interessam à saúde. Ele se ocupa, igualmente, do Direito Internacional Sanitário, que sistematiza o 

estudo da atuação de organismos internacionais que são fonte de normas sanitárias e dos diversos órgãos 

supranacionais destinados à implementação dos direitos humanos. Afirmar que o direito sanitário é uma 

disciplina nova não significa negar a existência de legislação desde os períodos mais remotos da história da 

humanidade ou a subsunção da saúde nos direitos humanos, de reivindicação imemorial. Significa, porém, 

reconhecer que, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, as relações de direito público no campo 

sanitário e social foram consideravelmente ampliadas, multiplicadas e enriquecidas”. DALLARI, Sueli Gandolfi. 

Direito Sanitário: Fundamentos, Teoria e Efetivação. In: ROCHA, Aristides Almeida. Saúde Pública: bases 

conceituais. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2013. 258. 
169 Ibid. 263. 
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magistrados e demais profissionais do Direito, determinando, entre outas providências, a 

inclusão da legislação relativa ao Direito Sanitário como matéria específica nos concursos de 

ingresso na carreira da magistratura. Também definiu que a incorporação da disciplina nos 

programas dos cursos de formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados170.  

O Direito Sanitário rege as ações e os serviços de saúde por intermédio de 

princípios e regras próprias. Portanto, possui sistema jurídico específico, mostrando-se de 

todo inviável não reconhecer sua autonomia. 

Apoiado na teoria de Luhmann, o sistema jurídico-sanitário opera interna e 

autorreferencialmente a partir do registrado no ordenamento constitucional e 

infraconstitucional, o que permite que seus postulados continuem cientificamente 

independentes em relação aos demais. Porém, a complexidade que qualifica o meio social, 

reclama abordagem transdiciplinar, com o propósito da resposta sanitária possa ser: i) 

considerada funcionalmente justa (axiológico); ii) apta a eficazmente prevenir, evitar, 

compensar e reparar a configuração de conflitos de interesses do campo da saúde (teleológico) 

e iii) fiel à transparência e aos preceitos democráticos sociais,  com constantes busca de 

interação, diálogo com os demais sistemas jurídicos (constitucional, administrativo, penal, 

etc) e outros sistemas (político, econômico, filosófico, sociológico, etc). Nesse sentido, se por 

um lado o sistema jurídico-sanitário promove seu “fechamento operacional”, fazendo 

prevalecer seus ditames, de outro verifica-se enquanto decorrência desse fator a autorização 

para que livremente se abra funcionalmente. Essa abertura permite interação com outros 

sistemas e microssistemas, de maneira a alcançar “verdade maior”, a ponto do inter-

relacionamento possibilitar transformações evolutivas e sucessivas de seus próprios princípios 

e regras171. 

                                                         
170 Capaz de ser visualizada através do seguinte endereço eletrônico: 

http://www.cnj.jus.br///images/atos_normativos/recomendacao/recomendacao_31_30032010_22102012173049.

pdf. Acessada em 12.4.2016. 
171 De acordo com Sandra Vial: “Sabe-se que a imutabilidade não é característica dos sistemas, visto que o 

ambiente é efetivamente complexo, e isso os influencia internamente. Com a saúde, não foi diferente, 

especialmente se pensarmos na diferenciação funcional do direito até chegarmos ao direito à saúde. Deve-se 

dizer que a diferenciação do sistema não significa decomposição de um todo em partes, e sim que cada sistema 

tem seu próprio entorno. Não existe um agente externo que modifica: é o próprio sistema que, por uma questão 

de sua sobrevivência no ambiente, realiza essa diferenciação. Justamente em face dessa mutabilidade, ele foi 

capaz de se autoproduzir e, assim, alcançamos a expectativa jurídica da saúde. Ele foi irritado suficientemente 

para fazer sua seleção e, dentro dela, a seleção da saúde com o intuito de torná-la expectativa jurídica (regra)”. 

VIAL, Sandra Regina Martini. Construção do Sistema Social da Saúde a partir da Teoria Sistêmica de 

Niklas Luhmann. Revista de Direito Sanitário. CEPEDISA-São Paulo. V. 16. n. 1, mar./jun. 2015. p. 123. 

http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/recomendacao/recomendacao_31_30032010_22102012173049.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/recomendacao/recomendacao_31_30032010_22102012173049.pdf


75 

 

Dessa maneira, além de corretamente conservar sua autonomia, percebe-se que o 

Direito Sanitário consegue manter sintonia e ajuste com a dinâmica do mundo moderno, à 

vista dos múltiplos aspectos que necessitam ser levados em consideração na defesa da saúde.  

Aliás, o fato da compreensão de saúde envolver o bem-estar físico, mental, 

espiritual e social, claramente indica que o isolamento restrito ao campo jurídico dificultaria 

ou obstaria a apropriada tutela sanitária.  

A interpretação e aplicação do direito à saúde exige ir além do trivial, do comum, 

de concepções que permanecem estagnadas no tempo e no espaço que nos circundam. Para 

tanto, a identificação de autonomia do campo de atuação do microssistema jurídico-sanitário, 

valoriza e potencializa sua atividade. Em acréscimo, o seu contato dialógico com outros 

sistemas e microssistemas, possibilita a sua crescente transformação (direta) e a dos demais 

com os quais se relaciona no cenário social (indireta).  

A auto-administração, auto-evolução, autorreprodução, autogerenciamento e auto-

operacionalização do microssistema jurídico-sanitário permitem-no operativamente melhor 

trabalhar com a organização, planejamento e execução das ações e serviços de saúde. Por sua 

vez, a abertura funcional autoriza seu acoplamento à complexidade do ambiente afeto à saúde, 

lastreado no binário saúde/enfermidade, hospitalização/desospitalização, atenção/desatenção à 

saúde, paciente/doente, e outros mais. Esses códigos de comunicação específicos, garantem-

lhe destacada atitude operativa e concorre para que, cognitivamente, mantenha-se aberto172, 

mirando sempre na defesa jurídica do direito à saúde, na sua integralidade.   

Em essência, o microssistema jurídico-sanitário possui dimensão apta para 

pacificar os conflitos e litígios que possuam o direito à saúde como ameaçado ou ofendido. 

Porém, a eficácia de seus princípios e de suas regras encontra-se atrelada ao ajuste de suas 

                                                         
172 Interessante o pontuado por Germano Schartz: “Adotando-se essa premissa, já se obtêm uma redução de 

complexidade e uma relação de controle temporal. Excluindo-se valores terceiros que não sua função e seu 

código, o sistema sanitário está apto para desenvolver sua operatividade. O código facilita suas operações 

recursivas e possui, sempre, um polo negativo e outro positivo, tal é a exclusividade de um sistema. Acaso outro 

atue nesse âmbito, há um problema de sobreposição de sistemas e a perda de função de um deles”. SCHWARTZ, 

Germano André Doerderlein. Tempo e Direito na Construção da Saúde. Revista de Direito Sanitário. 

CEPEDISA-São Paulo. V. 15. n. 3, nov.2014/jun. 2015. p. 79. Contudo, ousa-se discordar do pontuado pelo r. 

Prof., pois logo na sequência a essa passagem pontua que, no “sistema sanitário, o alvo dos médicos e dos 

pacientes não reside na saúde, e sim na doença”. Todavia, o microssistema jurídico-sanitário, segundo se 

acredita, inclusive por força do constante na ordem constitucional, sinaliza justamente em sentido contrário, ao 

enfatizar que as ações e serviços de saúde devem se voltar para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, 

muito mais do que a enfermidade, a doença, o enfoque deve ser o de assegurar primazia à saúde e, diante disso, 

naturalmente, tal posição deve orientar a comunicação sanitária, de maneira que o positivo (saúde) deve ser o 

alvo principal, de operadores do direito, profissionais e trabalhadores da saúde, gestores e da coletividade. 
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determinações à concepção de saúde em vigor, obtida em sintonia com o querer do povo e 

apoiada no destacado por diversos outros campos do saber.  

O enfrentamento de desafios sanitários é comum e, infelizmente, diário. As 

problemáticas são de diversas ordens e muitas podem exigir solução em curto espaço de 

tempo, sem esquecer da possibilidade de, enquanto se perseguem as respectivas resoluções, 

outras tantas podem surgir e igualmente cobrarem solução. A resposta eficaz a essas 

circunstâncias exige que o Direito Sanitário, conservando seus princípios e regras, seja 

trabalhado por intermédio de um sistema aberto, estruturado e articulado com: i) aspectos 

vinculados à epidemiologia (saúde); ii) interesses prevalentes na arena ou no jogo político, os 

quais precisam, mais do que nunca, orientarem-se com observância à democracia e com 

ênfase na participação popular (ciência política); iii) o financiamento das ações e serviços de 

saúde, por ser indispensável à organização e planejamento de políticas públicas sanitárias, no 

cenário capitalista no qual estamos imersos (economia); iv) os reflexos que as derivações 

produzirão no contexto social, diante do fato de que a saúde é um bem universal e deve ser 

garantido a todos os integrantes da sociedade, produzindo efeitos na interação entre as pessoas 

(sociologia) e v) ao modo de conhecer e compreender tais questões, fortemente influenciado 

por valores e em busca da verdade possível, no intuito de se alcançar o justo (filosofia), sem, 

logicamente, as hipóteses se fecharem a essas perspectivas.  

Teórica e pragmaticamente, então, sustenta-se que o Direito Sanitário, longe de 

manter-se inerte, deve, sem perder a autonomia decorrente de sua autorreferência, dialogar e 

alcançar dados necessários à sua válida, eficaz e legítima atuação em prol da prevenção, 

promoção e recuperação da saúde em outros campos do conhecimento.  

Essa postura, viabiliza o alcance do desenvolvimento sanitário. Permite que a 

resposta jurídico-sanitária possa ser mais totalizante, precisa e uniforme, tornando possível a 

resolução, tanto em relação à extensão da questão a ser pacificada (plano horizontal), quanto 

no tocante à exatidão do necessário para resolver as circunstâncias que a circundam (plano 

vertical), mesmo diante da multifacetada realidade social. 

Graficamente, esse pensamento poderia ser assim representado no plano 

horizontal:  
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E, no plano vertical: 
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A concepção em espiral indica que o microssistema jurídico sanitário, 

preservando sua estrutura, identidade e liberdade científica, pode acompanhar a constante 

transformação da realidade sanitária através do trânsito dialogado e harmonioso pelas diversas 

porções do conhecimento, mirando o seu contínuo aperfeiçoamento. 

Ademais, permite que o trabalho cognitivo realizado ou a ser realizado leve em 

consideração a diversidade e a dinâmica de nossa existência, percorrendo diversas dimensões 

(filosofia, ciência política, cultura, etc.), não ficando restrito ao campo interno da 

normatividade sanitária. Ao contrário, torna possível sua adaptação de maneira plástica e 

flexível à realidade externa orientadora da vida social. Desse modo, verdadeiramente 

humaniza, universaliza e democratiza a saúde. Amplia o debate a seu respeito e renova 

constantemente a agenda de discussão acerca de seus temas, a ponto de resolutivamente 

contribuir para a emancipação dos seres humanos, a prevenção, a promoção e a manutenção 

do bem-estar, fortalecendo o direito fundamental à saúde.   

Em conclusão, a complexidade, o exercício transdisciplinar, a percepção operativa 

(fechada e autorreferente) e funcional (cognitivamente aberta) do microssistema jurídico-

sanitário, permitem-no seja trabalhado através de compreensão adaptável ao constante 

movimento de construção, revisão, releitura e atualização. E, diversamente do que se possa 

pensar, garante a produção de respostas com unidade, amplitude (horizontal) e precisão 

(vertical), além de maior integralidade, mesmo diante da diversidade e da complexidade 

social. Assegura direção à constante perseguição de eficácia em favor da tutela da saúde 

pública, o que permite qualificá-la, fugindo do empobrecido isolacionismo científico e, 

principalmente, de visão capaz de desconsiderar o avanço científico e histórico até então 

conquistado.     

Paralelamente, ainda permanece justificado o diálogo independente do sistema 

jurídico e do microssistema jurídico-sanitário com outros, a fim de que a cognição e aplicação 

de seus princípios e regras possam assumir significado mais intenso de verdade, fator a ser 

tratado na sequência. 

 

5.3. A VERDADE JURÍDICA A SER ALCANÇADA                                         

 

O sistema jurídico possui características e postulados independentes dos demais 

sistemas. Por estar inserido em realidade complexa - repleta de semelhanças, diferenças, 

sucessões, causalidades, contingências, transformações -, precisa fugir da estagnação e do 
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isolacionismo sistêmico para que a atividade cognitiva e a função operativa resultantes 

possam ser consideradas valorosamente verdadeiras e justas. 

A concretização do apropriado apaziguamento e eliminação dos conflitos por 

intermédio do sistema jurídico exige que seu intérprete e aplicador (sujeitos cognoscentes)173 

persigam o alcance da verdade. Esse fim, ao seu turno será atingido quando a apreensão do 

objeto cognoscível ocorrer de forma mais completa e precisa possível.  

Na realidade complexa, trabalhar o sistema jurídico apoiado na 

transdiciplinaridade permite-lhe dirimir e transpor os conflitos, apoiado em estrutura racional 

e cientificamente melhor acabada. O conhecimento e a tutela jurídica são fortalecidos, de 

modo a apresentar indicações mais fortes de verdade.  

Por exemplo, no regime democrático representativo - pautado por eleições 

periódicas, limitação do poder estatal e respeito à soberania popular -, a orientação decorrente 

do texto constitucional torna-se valioso referencial. Serve de parâmetro limitador à prática de 

abusos e arbitrariedades. Também define os direitos e garantias fundamentais e delineia a 

estrutura dos órgãos do Estado. Objetivando assegurar respeito aos mandamentos 

constitucionais, vige o princípio da supremacia da constituição sobre as leis e demais atos 

normativos oriundos das funções legislativa, executiva e jurisdicional do Estado. Dessa 

forma, todos os princípios e regras integrantes do ordenamento jurídico obrigatoriamente 

necessitam guardar sintonia, conformação e congruência com o disposto na Constituição. 

Esses aspectos derivam da fundamentalidade que lhe é inerente. Resultam, ainda, do fato de 

que se constitui no núcleo político-jurídico orientador central, “capacitador” e organizador do 

debate público, condutor essencial de como o sistema normativo infraconstitucionalmente 

necessita ser concebido e executado. Por isso, o poder político vinculado à atuação do 

Legislativo, do Executivo e do Judiciário não pode deixar de observar o disposto nas normas 

constitucionais, devendo guardar-lhe especial deferência e acatamento. O desrespeito mostra-

se capaz de gerar inconstitucionalidade174. Nesses casos, no constitucionalismo brasileiro, no 

                                                         
173 O interesse pelo saber é inerente ao espírito humano. Segundo Platão, tal assertiva pode ser feita, eis que nem 

Deus, nem os animais têm problemas, apenas o homem. Deus tudo conhece. Os animais são limitados, não 

sabem que não sabem e, portanto, não se afligem por não saber. O homem, por sua vez, não sabe, sabe que não 

sabe e sente a necessidade de saber aquilo que não sabe. Por sujeito cognoscente deve-se compreender a 

consciência que conhece, o homem enquanto conhece ou é capaz de conhecer. Por sua vez, o objeto cognoscível 

é o hábil a ser conhecido, algo passível de conhecimento, aquilo que é perceptível. Não há conhecimento sem o 

binômio sujeito-objeto. Melhor esclarecendo, o conhecimento se dá quando é trazido para o sujeito algo que se 

pôs como objeto, devendo aqui ser entendido que não se trata de captação física, mas tão-somente de uma 

projeção ou imagem. Sobre o tema, interessante conferir HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. 4. ed. 

Coimbra: Arménio Amado, 1968. 
174 Por desobediência às regras constitucionais de competência na elaboração ou aos procedimentos indicados 

pela constituição para a produção e edição de normas (inconstitucionalidade formal), assim como também em 
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arranjo institucional do poder, na “negociação” política realizada para a entrada em vigor da 

Constituição de 1988, conferiu-se ao Supremo Tribunal Federal - STF o exercício de controle 

concentrado de constitucionalidade, autorizando-o a pronunciar-se acerca da 

constitucionalidade ou não de determinada lei ou regra normativa. 

Diante desse cenário, a configuração de antinomia ao texto constitucional federal 

obriga o STF pronunciar-se concentradamente a respeito. O exame do requerimento de ofensa 

direta e frontal de lei ou ato normativo a preceito constitucional, apoiado na 

transdiciplinaridade, possibilita maior êxito de se chegar à verdade. Aliás, ao buscá-la, 

possível ainda perceber a necessidade de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade 

averiguada, a fim de se produzir justiça175. Dessa forma, mesmo que patente juridicamente a 

inconstitucionalidade da lei, questões por exemplo vinculadas às situações consolidadas no 

tempo, assim como aos efeitos sociais, políticos e econômicos próprios de outros sistemas 

podem apontar como verdadeiro a fixação de efeitos ex nunc, diversos dos gerais (ex tunc). 

Ainda que a ordem jurídica permita essa modulação176, o justo acoplamento dessas 

disposições à hipótese concreta, acaba por exigir a ampliação do raciocínio para além do 

campo jurídico. 

Posiciona-se no sentido de considerar ser possível chegar à verdade. Todavia, 

alicerçado no perspectivismo de Ortega y Gasset177, afirma-se que a aproximação ao 

                                                                                                                                                                                

decorrência da percepção de incongruência de conteúdo direto e frontal entre o disposto em ato normativo e o 

registrado constitucionalmente (inconstitucionalidade material). 
175. Nesse sentido, quando o Judiciário julga inconstitucional lei estadual que estabeleceu regime de previdência 

contrário ao disposto no art. 40, § 13 e 24, inc. XII, da Constituição Federal e opta por modular seus efeitos, 

ressalvando dos direitos daqueles agentes que, até a data do julgamento da questão, já houvessem reunido as 

condições exigidas para obter benefícios de aposentadoria ou pensão. Conferir: STF, RE 897328 AgR, 2ª T., 

Rel.  Min. Gilmar Mendes, Julg. em 29/09/2015, Public. em 27-10-2015. 
176 Como nas hipóteses que envolvam razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Ver art. 

27, da Lei nº 9869/99. 
177 Enfatiza Ortega y Gasset: “[...] Agora se trata de que, em cada momento, temos da realidade só um certo 

número de vistas que se vão acumulando. Estas vistas são, ao mesmo tempo “aspectos da coisa”. O “aspecto” 

pertence à coisa, é - se queremos dizê-lo cruamente – um pedaço da coisa. Mas não é apenas da coisa: não há 

“aspecto” se alguém não olha. É, pois, resposta da coisa a um olhar. Colabora nela o olhar porque é este quem 

faz que na coisa brotem “aspectos”, e como esse olhar tem em cada caso uma índole peculiar – porquanto olha 

em cada caso uma índole peculiar – porquanto olha em cada caso de um ponto de vista determinado – o 

“aspecto” da coisa é inseparável do vidente. Mas, permita-se-me que insista: como, ao fim e ao cabo, é sempre a 

mesma coisa quem se manifesta a um ponto de vista em algum de seus aspectos, estes lhe pertencem e não são 

“subjetivos”. De outro lado, dado que são apenas respostas à pergunta que todo olhar e executa, a uma inspeção 

determinada, não são a própria coisa, mas apenas seus “aspectos”. Como um modismo bem vernacular, diríamos 

que o “aspecto” é a “cara que nos põe” a realidade. [...] Porque, com efeito, pertence à realidade ter “aspectos”, 

“referências” e, em geral, “perspectiva”, já que pertence à Realidade que o homem esteja diante dela e a veja. 

Quase são equivalentes os termos perspectivas e conhecimento. E mais: leva aquele a vantagem de avisar por 

antecipação de que o conhecimento não é apensa um modus cognoscentis, mas uma positiva modificação do 

conhecido – coisa que Santo Tomás não acreditaria; que é a coisa transmutada em meros “aspectos”, aos quais é 

essencial constituir-se numa perspectiva.  O conhecimento – e aludo a êle agora apenas de soslaio – perspectiva, 

portanto, nem propriamente um ingresso da coisa na mente como acreditavam os antigos, nem um estar a 

“própria coisa” na mente per modum cognoscentis, como queria a escolástica, nem é uma cópia da coisa como 
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verdadeiro impõe ao raciocínio e à atividade jurídica não permanecerem fechados em si, sob 

pena do objeto cognoscível não ser conhecido em extensão (horizontal) e profundidade 

(vertical). 

Portanto, o raciocínio aplicado ao sistema jurídico apoia-se estruturalmente em 

princípios e regras que lhe dão suporte jurídico. Todavia, a fim de que a exteriorização dessa 

interpretação adquira transparência, completude, respeito à diversidade, à democracia e, desse 

modo, possa ser considerada justa, o valor de verdade perseguido não pode amparar-se em 

sistemática jurídica fechada. 

Assim registrado, torna-se importante agora avaliar se essas reflexões também são 

válidas para o microssistema jurídico-sanitário, afeto ao Direito Sanitário, consoante será 

abordado na sequência. 

 

5.4 A VERDADE JURÍDICO-SANITÁRIA A SER ATINGIDA 

 

Como destacado, o microssistema jurídico-sanitário é composto de princípios e de 

regras que regem a promoção, proteção e recuperação da saúde do povo de determinado 

Estado. Por isso, em termos gerais, a saúde se constitui em seu principal objeto cognoscível.  

A abordagem e a cognição direcionadas à tutela da saúde não podem ser 

simplistas, mecânicas e restritas ao campo jurídico. Ao contrário, exige constante 

relacionamento do jurídico com outros sistemas no intuito de ser compreendida e 

adequadamente defendida, em sintonia com a realidade em vigor.  

Exemplificativamente, como pode o sistema jurídico-sanitário atuar com eficácia 

para evitar a instalação de surto epidêmico de dengue, se os seus preceitos não forem 

enriquecidos pelo ensinado pela biologia, medicina, economia, política, educação 

(ambiental)?   

A interligação convergente desses fatores, possibilita atuar integral, sem 

distanciamento, inclusive, da moral, e com respeito a todas as características dos direitos 

fundamentais (historicidade, autogeneratividade, irrenunciabilidade, imprescritibilidade e a 

não configuração de absolutividade). A positivação de regras, por si só, não garante eficácia 

                                                                                                                                                                                

[falta final da oração], nem uma construção da coisa que supuseram Kant, os positivistas e a escola de Marburgo. 

[...] Ora, a maior parte de nossas “ideias verdadeiras” não representam senão apenas um dos componentes da 

coisa que naquele momento nossa mente acha, vê e aprende portanto, um mero “aspecto” parcial, arrancado da 

coisa, abstrato, ainda que “real” no primeiro sentido do termo”. ORTEGA Y GASSET, José. Origem e epílogo 

da filosofia. Rio de Janeiro: Livro Ibero-Americano, 1963, 184-189, passim. 
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ao direito à saúde, posto que aspectos e perspectivas próximas da saúde obrigam pensamento 

e atuação jurídica além do campo exclusivamente normativo.   

Serve para comprovar essa premissa o fato de que, segundo a ordem jurídica-

sanitária, por exemplo, a “retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo 

humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte 

encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de 

remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos 

por resolução do Conselho Federal de Medicina”178. Unicamente restringindo-se a essa regra 

legal e, portanto, procurando de imediato “reduzir” a complexidade inerente a esse artigo de 

lei, surgem as seguintes indagações: o sistema jurídico-sanitário tem condições de apresentar 

solução interpretativa a todos os aspectos resultantes dessa norma? Apresenta informações 

sobre a definição e o conceito de tecidos, órgão ou partes do corpo humano?  Quando e em 

que condições esses elementos (tecidos, órgãos ou partes) estão aptos a serem destinados a 

transplante ou tratamento? O que é morte encefálica? Como pode ser diagnosticada? São dois 

os médicos compõem a equipe de remoção e dois os que integram a equipe de transplante? 

Qual a competência reservada aos membros da equipe de remoção e aos componentes da 

equipe de transplante? Quais são os critérios clínicos e tecnológicos norteadores dos 

transplantes? Qual o tempo capaz de caracterizar, para o transplante, precedência de 

diagnóstico de morte encefálica? A resolução do Conselho Federal de Medicina deve ser 

proveniente de seu colegiado pleno ou basta a posição em forma de resolução emitida por 

uma de suas comissões? Caso faltem alguns requisitos, embora presentes a maioria, isso pode 

caracterizar a confirmação de morte encefálica? Se houver discordância quanto à atestação de 

morte encefálica, como se deve proceder? A Quem recorrer?     

Essas são apenas algumas das interrogações que podem surgir. Desse modo, como 

permanecer restrito ao plano do sistema jurídico ou do microssistema jurídico-sanitário? O 

oferecimento de resposta justa não evidencia ou demostra a necessidade de ir além do campo 

do Direito, até para enriquecer o raciocínio jurídico e aproximá-lo da verdade? A 

interpretação e respectiva proteção da questão afeta ao campo do Direito Sanitário não seriam 

mais plenas se efetivamente houvesse a preocupação de constantemente buscar 

cognitivamente conhecer o maior número de aspectos ligados ao transplante post mortem? A 

busca do maior valor de verdade não seria capaz de promover releituras, fugir de modelos 

estagnados, de conhecimentos estritamente dogmáticos, alheios à dinâmica que se precisa 

seguir para alcançar, racional e razoavelmente o próximo do verdadeiro? 
                                                         
178 Art. 3º, da Lei nº 9434, de 4 de fevereiro de 1997. 
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A respostas tendem a apontar no sentido positivo. O diálogo, a inter-relação e a 

convergência com elementos de outros sistemas e microssistemas, tornam efetivamente 

possível se acercar da verdade. Autoriza alcançar sistemática cognitiva capaz de enriquecer a 

aplicação jurídica, realmente diminuindo as tensões, permitindo adequada junção entre o 

sujeito cognoscente e o objeto cognoscível no campo do Direito Sanitário. Tem condições de 

produzir a melhora do raciocínio jurídico na ordem sanitária. Desse modo, mesmo diante de 

incerteza legislativa, a cognição e o julgamento de situações atreladas à saúde têm a 

possibilidade de apresentar resultado garantidor de benefícios substanciais ao direito à saúde. 

A retórica e a restrição ao destacado na normatividade jurídico-sanitária poderiam 

fazer prevalecer bem, interesse ou direito impeditivo da adequada tutela da saúde. 

Contrariamente, o fluxo de interpretação direcionado à busca da verdade garante-lhe 

substancial e justa proteção, inerentes à sua fundamentalidade179. 

Por isso, louvável se ultrapassar o conhecimento fragmentado e as posições 

convencionais ainda prevalentes na relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o 

objeto a ser conhecido. Desse modo, garante-se a efetiva emancipação, em toda a sua 

grandeza, do valor de verdade sobre o direito à saúde, assegurando-lhe em gênero (direito 

fundamental), número (direito universal e, portanto, direcionado a todos) e grau (nas 

dimensões de promoção, proteção e recuperação democraticamente compreendidas como 

relevantes) o valor constitucional que lhe fora reservado pelo Constituinte.  

Portanto, segundo modestamente se acredita, esses argumentos são importantes 

não apenas para o fortalecimento sistêmico e científico do campo jurídico - assim como dos 

                                                         
179 Thomas Vesting, ao tratar dos direitos fundamentais e destacar a necessidade de “abertura da experiência”, 

com precisão ressalta: “O uso dos direitos fundamentais não pode, portanto, ser pensado como uma ação de um 

sujeito fechado na forma de um contêiner e em um âmbito estável (um “âmbito de proteção”), mas antes como 

exercício dos direitos fundamentais dentro de sistemas culturais e de práticas de dação de sentido que se 

encontram já em movimento, para dar a esses sistemas e  de significação, num próximo momento, um outro 

sentido diferente e, então, manter a história da evolução cultural em movimento. [...] Os direito fundamentais 

deveriam então ser concebidos como sendo ancorados em uma estrutura coletiva de vizinhança. Seus campos de 

sentido são guiados por um horizonte aberto e dinâmico que gera sempre novas experiências e acontecimentos 

(Widerfahrnisse) e emaranha os indivíduos nelas. Esse modelo se dirigia precisamente contra a noção de 

estruturas fechadas da consciência e de um sujeito jurídico na forma de um contêiner. O desmonte da sociedade 

tradicional com sua cosmologia hermética, da velha ordem total, não resulta em um ponto de fuga onde o Estado 

se torna garantidor dos direitos subjetivos e que poderia homogeneizar e controlar o exercício dos direitos 

fundamentais, assim como Georg Jellinek supôs, ainda que tacitamente, em suas reflexões sobre o direito 

público subjetivo. [...] Os direitos fundamentais são parte desse processo complexo de transformação no qual o 

grande sujeito soberano foi substituído e complementado por vários sujeitos pequenos; o que significa que o 

grande sujeito, de fato, não desaparece, mas não pode mais aparecer como figura central da construção de 

unidade de uma ordem normativa tal como as figuras do monarca ” VESTING, Thomas, Vizinhança - Direitos 

fundamentais e tua teoria na cultura das redes. In: CAMPOS, Ricardo (org). Crítica da ponderação: 

método constitucional entre a dogmática jurídica e a teoria social. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 245/247, 

passim.  
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demais -, a aproximação em maior intensidade com a verdade, mas também, e enquanto 

consequência no intuito de eficazmente assegurar eficaz tutela da saúde.  

Esses aspectos contribuem, ainda, para justificar e demonstrar a necessidade de 

intervenção eficientemente do Ministério Público em prol do direito fundamental à saúde, a 

partir de metodologia e critérios específicos, consoante se apresentará a partir do tópico a 

seguir. 
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6. O MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

   

A concepção sistêmica aberta, amparada na complexidade e com viés 

transdisciplinar, não apenas enriquece a abordagem e concretiza eficazmente a implantação 

do direito à saúde, como também justifica e demonstra ontologicamente a tutela que lhe pode 

ser direcionada pelo Ministério Público.   

Consentâneo ao exposto, o direito à saúde - em virtude de sua fundamentalidade e 

da complexidade que sobre ele produz reflexos -, precisa ser abordado, trabalhado e tutelado 

de maneira articulada com outros campos do saber. Epistemologicamente180, as consequências 

advindas tendem a fundadamente restarem melhor estruturadas no plano da existência, 

passando pelo da validade, estendendo-se até a construção e comprovação de sua eficácia.  

Sozinho, isolado e fracionado, o conhecimento científico, tanto de ordem jurídica, 

quanto de caráter econômico, político, cultural, filosófico, sociológico, sanitário, não se 

mostra hábil o suficiente para assegurar o constante, fiel, integral e preciso tratamento da 

saúde. Nesses termos, a ênfase à transdisciplinaridade tem condições de estimular e assegurar, 

sem prejudicar a autonomia dos campos do conhecimento, o enriquecimento do tratamento já 

previsto constitucionalmente em prol da saúde. Possibilita que o sistema jurídico-sanitário se 

mantenha constantemente aberto, em sintonia e harmonia com a dinamicidade conceitual da 

dignidade do ser humano, com a conceituação democrática de saúde prevalente e em 

proximidade com a realidade social. Logo, contextualizado e com melhores condições de 

restar adequadamente concretizado181. 

                                                         
180 Compreendida como consequência do estudo da natureza e características do conhecimento científico. 

Conferir: MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 216. 
181 Com propriedade Patrick Paul destaca: “A transdiciplinaridade, nesse contexto, seria um auxílio no sentido de 

articular campos cujas epistemologias, metodologias e problemáticas de pesquisa são diferentes. Essa operação é 

ainda mais necessária porque nenhum dos métodos à disposição pode possibilitar sozinho a resolução dos 

problemas, regularmente complexos, que se apresentam. É preciso, particularmente, poder localizar e explicar os 

erros, mas também permitir a sua compreensão (tanto para o educador como para o educado), pois essas ações 

procedem tanto da prevenção como da cura, mas sem cair na armadilha e estimular os valores de liberdade e 

responsabilidade próprios de cada um e, sem confusão, distinguir as funções educativa e médica. Ademais, as 

decisões de saúde pública que se referem ao conjunto da população devem poder associar-se ao respeito às 

singularidades, individuais ou coletivas. É importante que a esfera biomédica clássica previamente abordada seja 

associada a outras abordagens, como o estabelecimento de redes de complicação (redes de cuidados primários, 

educação terapêutica e autoformação de doentes...), favorecendo o processo de autonomização e autoformação. 

Finalmente, as exigências dos poderes públicos, inscritas no quadro da lei, são respondidas pela valorização das 

competências pessoais das populações e pelo imperativo de uma busca de coerência”. PAUL, Patrick. Saúde e 

Transdiciplinaridade São Paulo: EDUSP, 2013. p. 40.  
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Aliás, a simples compreensão de que o ser humano compõe-se em unidade física, 

mental e social, torna obrigatória o diálogo integrativo entre o disciplinamento jurídico 

composto de princípios e regras e o ensinado por outras disciplinas.  

Não se pode descurar do fato de que a preservação, promoção e manutenção da 

condição de saúde depende do democraticamente estabelecido entre o povo e o Estado. O 

“bem-estar do indivíduo supõe aspectos sanitários, ambientais e comunitários que só podem 

ser concebidos a partir de uma perspectiva coletiva”, enquanto reflexo do cumprimento de 

deveres por parte do Estado e, de igual modo, pelos integrantes da sociedade182. Necessitam 

colaborar para o bem-estar do próximo, assim obstando a propagação de doenças 

transmissíveis, por exemplo.  

Nessa conjuntura, a atuação construtiva do Ministério Público em defesa da saúde 

pode bem colaborar para sua proteção. Constitucionalmente foi encarregado de tutelar a 

ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis183. 

Nesse sentido, deve promover as medidas necessárias para garantir o efetivo respeito do 

Poder Público e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição 

Federal, dentre os quais o direito social à saúde184. 

Esses fatores indicam que o Ministério Público se encontra inserido na 

organização constitucional política, jurídica e social de maneira a obrigatoriamente transitar 

entre, através e além dos campos do conhecimento, a fim de que a ameaça e a efetiva lesão à 

saúde sejam eficazmente dirimidas.  

O constitucionalmente concebido obriga a Instituição, mais do que qualquer outra, 

ao dever de respeitar e procurar adequar-se à complexidade do mundo contemporâneo, a 

partir do democraticamente eleito e esperado pelo povo. Nesse rumo, não pode descuidar da 

necessidade de manter-se contínua e sistemicamente aberta às releituras indispensáveis à 

proteção do bem-estar individual e da coletividade. 

   Como duvidar desses argumentos se, por exemplo, a defesa da ordem jurídica 

depende de exercício interpretativo que, em muito, vai além daquilo constante ou sintetizado 

em mandamentos constitucionais, legais e nos demais atos normativos? Como desconfiar do 

fato de que o obtido através do regime democrático se mostra de grande valia para a eficaz 

aplicação do Direito ao caso concreto, de maneira équa e justa?  Como suspeitar da afirmação 

no sentido de que, por intermédio de sistema aberto, aceitando e dialogando com as 

                                                         
182 DALLARI, Sueli Gandolfi e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Direito sanitário. São Paulo: Verbatim, 2010. 

p. 9.  
183 Art. 127, caput, da Constituição Federal.  
184 Art. 6º, combinado com o art. 129, inc. II, conjugados com o art. 197, todos da Carta Magna. 
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diferenças, o imprevisível, o moderno e distanciando da rigidez e da fragmentação do saber, 

consegue-se melhor tutelar os interesses sociais e individuais indisponíveis? Como rejeitar 

que, a partir do dirigido constitucionalmente ao Ministério Público, não tenha ele justa causa 

para colaborar construtivamente para a tutela do direito à saúde? Como deixar de aceitar que a 

incumbência reservada à Instituição para defender a ordem jurídica, o regime democrático e 

os interesses sociais e individuais indisponíveis não justificam a sua atuação em benefício da 

saúde? 

Ao pensar sobre esses aspectos, enquanto sumo resultante, percebe-se que o 

Ministério Público tem condições e a obrigação constitucional de atuar na proteção do 

processo democrático e na garantia do justo respeito à ordem jurídica e na tutela dos direitos 

coletivos e individuais. Nesses termos, apresenta-se como importante - não o principal -, 

jogador no estádio em que se procura superar os comportamentos imorais, abusivos de poder 

e em antinomia com aquilo que o povo compreende como primordial em matéria sanitária.  

Em síntese, os aspectos intrinsicamente vinculados à saúde e que fundamentam 

seja trabalhada através do entendimento de complexidade e transdisciplinaridade, somados 

aos poderes-deveres outorgados constitucionalmente ao Ministério Público, tornam-no 

verdadeiramente vocacionado para resolutivamente contribuir com a tutela do direito à saúde, 

garantindo-lhe prevalência da “vontade da Constituição”185 e do querer social. 

Cumpre destacar que, a partir da temática e da metodologia propostas, não se tem 

a pretensão de esgotar, ex professo, os assuntos vinculados à organização, atribuições e 

regime jurídico do Ministério Público. Tão somente se deseja apresentar elementos capazes 

                                                         
185 Da clássica e ainda atual lição de Konrad Hesse é possível inferir que: “A força que constitui a essência e a 

eficácia da Constituição reside na natureza das coisas, impulsionando-a, conduzindo-a e transformando-se, 

assim, em força ativa. [...] Daí resultam também os pressupostos que permitem à Constituição desenvolver de 

forma ótima a sua força normativa. Esses pressupostos referem-se tanto ao conteúdo da Constituição quanto à 

práxis constitucional. Tentarei enunciar, de forma resumida, alguns desses requisitos mais importantes: a) 

Quanto mais o conteúdo de uma Constituição lograr corresponder à natureza singular do presente, tanto mais 

seguro há de ser o desenvolvimento de sua força normativa. Tal como acentuado, constitui requisito essencial da 

força normativa da Constituição que ela leve em conta não só os elementos dominantes, mas também que, 

principalmente, incorpore o estado espiritual (geistige situation) de seu tempo. Isso lhe há de assegurar, enquanto 

ordem adequada e justa, o apoio e a defesa da consciência geral. Afigura-se, igualmente, indispensável que a 

Constituição mostre-se em condições de adaptar-se a uma eventual mudança dessas condicionantes. [...] 

Finalmente, a Constituição não deve assentar-se numa estrutura unilateral, se quiser preservar a sua força 

normativa num mundo em processo permanente de mudança político-social. [...] b) Um ótimo desenvolvimento 

da força normativa da Constituição depende não apenas do seu conteúdo, mas também de sua práxis. [...] Se o 

direito e, sobretudo, a Constituição, têm a sua eficácia condicionada pelos fatos concretos da vida, não se afigura 

possível que a interpretação faça deles tábula rasa. Ela há de contemplar essas condicionantes, correlacionando-

as com as proposições normativas da Constituição. [...] A dinâmica existente na interpretação construtiva 

constitui condição fundamental da força normativa da Constituição e, por conseguinte, de sua estabilidade. Caso 

ela venha a faltar, tornar-se-á inevitável, cedo ou tarde, a ruptura da situação jurídica vigente”. HESSE, Konrad. 

A força normativa da constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. p. 20-23, passim. 
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de, gradativamente, alicerçarem as propostas vinculadas à construtiva atuação da instituição 

para a tutela do direito à saúde. 

Assim registrado, o Ministério Público brasileiro apresenta estrutura e atribuições 

em muito distintas de outros existentes no exterior. Por exemplo, não atua apenas acusando e 

sua atividade não fica restrita à área criminal. Conta, sobretudo após o advento da 

Constituição de 1988, com a possibilidade de ampla atuação na área cível, na defesa de 

direitos individuais indisponíveis, difusos, coletivos e individuais homogêneos186. 

Exerce parcela do poder estatal, mas não se insere ou se confunde com a função 

executiva, legislativa e judiciária do Estado. É um órgão estatal, com autonomia para 

conduzir-se, administrar-se, planejar sua atuação no Estado Democrático de Direito 

brasileiro187.  

                                                         
186 Em artigo publicado na Folha de São Paulo, Ronaldo Porto Macedo Junior bem pontuou: “Essa evolução é 

relativamente excepcional se comparada à de outros países e foi fruto da combinação de forte motivação 

institucional interna, organização corporativista, lobby bem-sucedido nos poderes Executivo e Legislativo, 

estratégia de afirmação e autonomia perante outros órgãos do Estado (Judiciário, polícia etc.) e obtenção de 

apoio da sociedade civil”. MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. O Ministério Público alcança novo patamar 

com a Operação Lava Jato. Folha de São Paulo, Publicado em 06/11/2016. Ilustríssima. Consultada no 

seguinte endereço eletrônico: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/11/1829146-o-ministerio-publico-

alcanca-novo-patamar-com-a-operacao-lava-jato.shtml. Em complemento, vale também transcrever o 

pensamento de Salo Colovsky e de Amit Nigam, pois após fazerem considerações sobre o “poder” e autonomia 

conferida à instituição no século 20, externaram pensamento no sentido de que: “In contrast top-down, bottom-

up and outside in models of reform theorized in prior reserch, we argue that the MP acquired its current profile 

thanks to a prolonged campaign of collective action conducted by prosecutors themselves. At first, they 

struggled to foster cohesion among prosecutors and create ther own mobilizing structures. Once these structures 

were in place, they recruited allies, lobbied political leaders, and crafted aliances to keep their options open. 

Thanks do this strategy, they took full advantage of the recurrent shifts in the political opportunity contexto tha 

affected Brazil throught the 20th century. Whenever the contexto contracted, they strengthened their mobilizing 

practices and retainde their gains; whenever the context expanded, they used their resources to strike legislative 

victories and increase their autonomy”. COSLOVSKY, Salo e NIGAM, Amit. Building judicial autonomy 

from within: the transformation of the Ministério Público in Brazil. New York University: New York. 2015. 

p. 5/6.  
187 A respeito conferir Wallace Paiva quando com propriedade enfatiza: “A premissa que o define como órgão 

estatal (ou constitucional) independente não é imotivada. Efetivamente, não é um Poder, senão órgão do Estado, 

projetado pela Constituição com um regime jurídico peculiar que se presta a distingui-lo dos demais órgãos 

públicos, uma vez que mais se aproxima dos contornos jurídico-constitucionais dispensados aos Poderes do 

Estado”. MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva.  Ministério Público: A constituição e as leis orgânicas. São 

Paulo: Atlas, 2015. p. 27. Ao tratar da posição do Ministério Público na legislação comparada, Carlos Jatahy 

destaca que ora a Instituição se encontra agregada ao Judiciário (como na Espanha, Itália e Portugal), ora se 

encontra integrada ao Executivo (como na França, Alemanha e Estados Unidos da América) e, ainda, como 

órgão vinculado ao parlamento (Rússia). JATAHY, Carlos Roberto de C. O Ministério Público e o Estado 

Democrático de Direito: perspectivas constitucionais de atuação institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

2007. p. 52/70. Crescentemente, vem surgindo a concepção de que em virtude de o Ministério Público atuar “na 

garantia institucional dos direitos fundamentais e, mais além, como participante do sistema de freios e 

contrapresos da Constituição e como garantia da própria Lei Fundamental e do regime democrático, a instituição 

do Ministério Público brasileiro torna-se, sem dúvida, matéria que deve estar e não pode deixar de estar 

normativamente contemplada no texto constitucional, naquilo que é chamado de reserva de constituição, como 

núcleo duro da Lei Fundamental, e, consequentemente, não pode ser retirado do texto constitucional”. RITT, 

Eduardo. O Ministério Público como instrumento de democracia e garantia constitucional. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2002. p. 179. 
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Para tanto, a instituição detém na atualidade prerrogativas e eficazes instrumentos 

para perseguir a tutela de direitos fundamentais, assegurar a prevalência de eficácia das 

normas jurídicas, colaborar com a ampliação do acesso à Justiça, proteger o interesse público 

primário188, circunstâncias que fortaleceram sua identidade e finalidade no cenário jurídico.  

Contudo, nem sempre foi assim. O Ministério Público, tal qual as demais 

instituições, sofreu influências e transformações no decorrer do tempo, passando a ser regrado 

na ordem jurídico-constitucional de acordo com o interesse, o plano de poder em vigor. Desse 

modo, em certos períodos de nossa história teve pouca evidência normativa e reduzida 

intervenção no ambiente jurídico. Em outros, enfrentou retrocessos ou permaneceu em nível 

de estagnação. Somente mais recentemente, a partir do advento da Constituição Federal de 

1988 obteve avanços189, conforme se pretende melhor destacar no tópico subsequente. 

   

6.1 O MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORDEM CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

 

Ao se cotejar todas as Constituições brasileiras, torna-se visivelmente perceptível 

que o Texto Fundamental de 1988 assegurou ao Ministério Público relevante espaço e 

finalidades na estrutura do Estado brasileiro.  

Parte-se dessa afirmação, pois a instituição passou a expressamente figurar na 

ordem constitucional apenas a partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 1934190. 

Nessa Carta, timidamente previu-se ser competência dos Estados, além de decretar a 

respectiva Constituição e as leis pelas quais deveriam se reger, a necessidade de se respeitar 

os então “Ministério Público locais”191. De forma mais específica, previu-se que o Ministério 

Público apresentava existência no âmbito da União, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
                                                         
188 Correspondente àquele revelador do bem geral esperado pela sociedade que, ante a sua reconhecida 

importância coletiva, merecem não apenas ser reconhecidos, mas principalmente tutelados e assegurados, 

principalmente porque se percebe que, rotineiramente, a Administração Pública acaba por afrontá-los, inclusive 

pelas “prioridades” que elege para defender seus planos e objetivo, em descompasso com o querer da 

comunidade.  
189 Para o cientista político Júlio Lopes, a Constituição Federal de 1988 promoveu a “refundação” da instituição, 

atribuindo-lhe características “incomparáveis” em relação ao Ministério Público estrangeiro, posto que, na 

prática, passou a ter “altíssima veiculação de demandas coletivas de cidadania, nos diversos campos, 

principalmente no controle de políticas públicas governamentais”. LOPES, Júlio Aurélio Vianna. A invasão do 

direito: a expansão jurídica sobre o Estado, o mercado e a moral. Rio de Janeiro: FGV, 2005. p. 43. 
190 Antes de sua entrada em vigor, não se faz menção expressa ao Ministério Público. Com efeito, na 

Constituição Imperial de 1824, em seu art. 48, apenas se fez registrou que: “No Juízo dos crimes, cuja accusação 

não pertence à Câmara dos Deputados, accusará o Procurador da Corôa, e Soberania Nacional. Posteriormente, o 

Texto Fundamental de 1891 limitou-se a destacar ser de incumbência do Presidente da República “designar, 

dentre os membros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, cujas atribuições se 

definirão em lei” (art. 58, §2º). Em idêntico sentido ainda asseverou: “A lei marcará os casos e a forma da 

revisão, que poderá ser requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, ou ex officio pelo Procurador-Geral da 

República”.  
191 Art. 7º, inc. I, alínea “e”, da C.F. de 1934. 
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Estados192, devendo ser chefiado na órbita federal pelo Procurador-Geral da República, 

nomeado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal. Uma vez 

aprovado, passava a adquirir os mesmos vencimentos dos ministros da denominada Corte 

Suprema. Todavia, era demissível ad nutum. Ao seu turno, no Distrito Federal e Territórios, 

os Procuradores-Gerais eram de livre nomeação, apenas lhes sendo exigível notável saber e 

reputação ilibada. Tais chefes e aqueles do Ministério Público nos Estados não podiam 

exercer qualquer outra função pública, à exceção do magistério, sob pena da perda do 

cargo193. 

Demonstrando regressão no trato constitucional, a Carta Magna de 1937 nada 

acrescentou em prol do Ministério Público e, de maneira totalmente contrária ao 

anteriormente estabelecido, previu que a chefia do Ministério Público Federal atuaria junto ao 

Supremo Tribunal Federal, por intermédio de pessoa de livre nomeação e demissão do 

Presidente da República194. Como se não bastasse, destacou que o Ministério Público dos 

Estados, na condição de longa manus da União, poderia representar em juízo a Fazenda 

Federal195. 

Na sequência, título específico envolvendo o Ministério Público retorna na 

Constituição Federal de 1946. No entanto, praticamente ratifica as disposições anteriormente 

previstas, nada apresentando de significativamente novo196. 

 No Texto Fundamental de 1967 dispôs-se que, após dois anos de exercício, não 

poderão os membros da Instituição ser demitidos, salvo por sentença judicial, ou depois de 

regular processo administrativo, no qual se assegure ampla defesa. Assegurou-se ainda em 

favor desses integrantes a impossibilidade de remoção, a não ser através de representação do 

Procurador-Geral de Justiça197. Registrou-se que o Ministério Público dos Estados deveria ter 

carreira organizada via lei estadual. Destacou-se que a aposentadoria de seu integrante seria 

compulsória aos setenta anos de idade ou por invalidez comprovada, e facultativa após trinta 

anos de serviço público, em todos esses casos com vencimentos integrais.  

Posteriormente, a Constituição Federal de 1967, a partir da redação que lhe foi 

conferida pela Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, apenas em acréscimo 

                                                         
192 Art. 95, da C.F. de 1934. 
193 Art. 97, da C.F. de 1934. 
194 Art. 99, da C.F. de 1937. 
195 Art. 109, § único, da C.F de 1937. 
196 Art. 125 a 128 da C.F. de 1946. 
197 Art. 138, º1º, da C.F. de 1967. 
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salientou que Lei Complementar de iniciativa do Presidente da República deveria estabelecer 

normas gerais, sustentadoras da estruturação do Ministério Público Estadual198. 

Com a redemocratização do país, de maneira totalmente inovadora, a Constituição 

Federal de 1988 inseriu o Ministério Público em capítulo que tratou das funções essenciais à 

justiça, não apenas elastecendo enormemente seu campo de atuação na ordem jurídico-social, 

mas também aumentado significativamente sua autonomia e proporcionando maiores 

garantias a seus membros, inclusive frente às demais funções do Estado (executiva, legislativa 

e judicial).  

Ademais, constitucionalmente se reconheceu ao Ministério Público o caráter de 

instituição permanente, com o dever-poder de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais e individuais, estes desde que indisponíveis. Previu-se 

como princípios norteadores de sua atividade a unidade, a indivisibilidade e a independência 

funcional de seus integrantes. Ainda declarou que possui autonomia funcional e 

administrativa, com autorização para propor ao Legislativo a criação e extinção de cargos, de 

serviços auxiliares, provendo-os posteriormente por intermédio de concurso de provas e 

títulos, com a possibilidade de definir sua política remuneratória, seus planos de carreira, 

dispondo sobre sua organização e funcionamento. 

Expressamente assinalou que o Ministério Publico abrange o da União – que, ao 

seu turno, compreende o Federal, do Trabalho, Militar, do Distrito Federal e dos Territórios, 

além dos Estados. Importante destacar que no âmbito da União, a respectiva chefia é 

nomeada, segundo o texto constitucional, pelo Chefe do Executivo, após a aprovação do 

nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mantado de dois anos, 

permitida a recondução. De maneira mais democrática, assegurou-se ao Ministério Público 

dos Estados e do Distrito Federal e Territórios a possibilidade de formarem lista tríplice 

dentre integrantes da carreira, a partir do normatizado nas correspondentes leis orgânicas, para 

mandato bianual, não obstada a recondução. 

A Constituição Federal de 1988 assegurou aos seus membros as garantias da 

vitaliciedade199, inamovibilidade200 e a irredutibilidade de subsídios. Por outro lado, vedou-os 

acertadamente de receber honorários, percentagens ou custas processuais, exercer a 

advocacia, participar de sociedade comercial. Em idêntico sentido também os obstou de 

                                                         
198 Art. 94 a 96, da Emenda nº 1/69. 
199 Após dois anos de exercício, apenas podendo perder o cargo depois de sentença judicial transitada em 

julgado. 
200 Salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério 

Público, através do voto da maioria absoluta de seus membros e assegurada a ampla defesa. 
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exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 

magistério, assim como de atividade político-partidária, além de receber auxílios ou 

contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. 

Esse novo desenho constitucional passou a sustentar as funções e atribuições que 

lhe foram concedidas, reservando-lhe importante espaço e papel no sistema político-jurídico, 

na medida em que direcionou ao Ministério Público prerrogativas e encargos capazes de 

resolver conflitos sensíveis e de interesse da sociedade, ainda na esfera extrajudicial. 

Mas, dos parâmetros e contornos conferidos pela Carta Magna de 1988 à 

instituição, é possível encontrar conceito de Ministério Público? A Constituição, ao atribuir-

lhe nova roupagem, mais harmônica com a indiscutível versatilidade social, preocupou-se em 

explicitar no que realmente consiste o Ministério Público?  

Entende-se que sim. A resposta é observável justamente no artigo que inaugura a 

Seção no qual é tratado no texto constitucional. Do art. 127 da Constituição Federal de 1998, 

portanto, verifica-se ser Ministério Público permanente na estrutura organizacional do Estado, 

essencial à sua função jurisdicional do Estado, responsável pela defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Esses são aspectos 

que conseguem bem conceituá-lo, demonstrar as razões para as quais existe e deve se 

pautar201. 

O exercício dessas atribuições necessita ocorrer de maneira ética, firme, serena e 

consciente. A plena atuação do Ministério Público em torno desse conceito exige que se 

desvincule de pressões não republicanas oriundas das próprias funções legislativa, executiva e 

judiciária do Estado. Em muitos casos, seus agentes – não escapando dessa observação 

membros do Ministério Público - são os grandes responsáveis por violar direitos e valores 

fundamentais, em desprestígio da coletividade202.  

                                                         
201 Ao tratar o Ministério Público como “Advogado do Povo”, o Jurista Dalmo de Abreu Dallari assim pontuou: 

“A partir dessa nova posição constitucional, além da fundamental mudança do papel do Ministério Público no 

sistema jurídico-constitucional brasileiro, verificou-se também uma evidente mudança no comportamento dos 

membros do Ministério Público, que, de modo geral, compreenderam e assumiram seu novo papel 

constitucional, passando a exercer grande influência na efetivação dos direitos sociais no Brasil. [...] Um dado 

positivo, que merece registro, é que já são muitas as demonstrações práticas, em situações concretas, de 

comprovação da fidelidade do Ministério Público a esses compromissos, desmentido, entre outras coisas, a 

afirmação de que os direitos econômicos, sociais e culturais não são verdadeiros direitos porque não são 

justiciáveis. Graças à participação firme e objetiva de integrantes do Ministério Público tem sido comprovada a 

justiciabilidade daqueles direitos, o que significa um passo positivo e muito importante no sentido da garantia da 

eficácia jurídica e social das normas jurídicas referentes aos direitos humanos”. DALLARI, Dalmo de Abreu. 

Ministério Público: Advogado do povo. In: LIVINAU, Roberto (Coord.). Justiça, cidadania e democrática. 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Ministério Público Democrático, 2006. p. 84/85. 
202 Precisa a seguinte assertiva: “A instituição e o Procurador-Geral não podem sucumbir à tentação de se 

transformar de órgão de controle do poder em sócio do poder, com direito integral a todos os dividendos 

políticos. O Ministério Público é ministério do povo e não defensoria dos governantes”. MELLO JÚNIOR, João 
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A realidade institucional assegurada pela Carta Magna de 1988 derivou de projeto 

interno, gradativa e crescentemente construído por seus próprios membros, especialmente 

aqueles que, ao refletirem sobre o Ministério Público, perceberam sua potencialidade de atuar 

de forma mais ampla e exponencial no cenário político, social e jurídico brasileiro. 

Por isso, também do ponto de vista histórico, essencial conhecer as 

particularidades principais desse projeto, especialmente para compreender as circunstâncias, 

as estratégias e razões que permitiram, propiciaram e justificaram o presente desenho 

constitucional do Ministério Público.  

 

 

6.2 AS ESTRATÉGIAS SEGUIDAS PARA A CONTEMPORÂNEA PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL 

   

As transformações constitucionais vivenciadas pelo Ministério Público durante os 

projetos políticos que nortearam a edição das Constituições brasileiras passaram por 

inconstâncias, conforme anteriormente destacado. Esse aspecto tornou perdurável a 

imprecisão de suas atribuições e garantias. Assim, pois os Constituintes anteriores à 

Constituição Federal de 1988 limitaram-se a, com ênfase, regrar o processo de escolha do 

chefe do Ministério Público e a outros preceitos relacionados à sua estrutura, mas sempre de 

maneira a assegurar a manutenção de dependência à função executiva do Estado203.  

A ampliação e consolidação das áreas de intervenção, assim como a definição 

expressa de seu conteúdo teleológico e das funções que lhe são correspondentes, de maneira 

inovadora na ordem constitucional passaram a estar dispostas somente com o Texto de 1988.  

Para se chegar a esse resultado, a partir dos anos 40 e 50, iniciou-se, por 

intermédio de pensadores e membros mais atuantes do Ministério Público, projeto 

institucional com o propósito de se trabalhar internamente e, após, junto aos representantes 

políticos do povo brasileiro, a reorientação da configuração da instituição. O enfoque inicial 

visava ao seu fortalecimento institucional e ao alcance de idênticas garantias e prerrogativas 

inerentes ao Judiciário, sobretudo aquelas afetas ao seu sistema de remuneração e de carreira.  

Por conseguinte, através de iniciativas estrategicamente originadas no interior do 

próprio órgão ministerial, a reconstrução do Ministério Público começou a ganhar corpo e 

                                                                                                                                                                                

Cancio. A evolução constitucional do Ministério Público Brasileiro. In ALMEIDA, Gregório Assagra de e 

SOARES JÚNIOR, Jarbas. Teoria geral do Ministério Público. Del Rey: Belo Horizonte, 2013. p. 107.  
203 SALLES, Carlos Alberto de. Entre a razão e a utopia: a formação histórica do Ministério Público. In: 

VIGLIAR, José Marcelo Menezes e MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto (Coords). São Paulo: Atlas, 1999. p. 30.    
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volume. E, desse modo, seus membros passaram a se esforçar para atuar na quase totalidade 

de processos submetidos à cognição e julgamento judicial, na qualidade de fiscal da lei.   

Em um segundo momento, com início na década de 60, o empenho estratégico 

institucional dirigiu-se sobre: i) o reenquadramento do Ministério Público como órgão de 

Justiça; ii) a eleição do Procurador-Geral pela própria classe; iii) o reconhecimento da 

autonomia administrativa do Ministério Público; iv) a definição em prol da instituição de 

recursos orçamentários próprios e sua autonomia para executá-los; v) o asseguramento de 

remuneração, em equiparação com a magistratura; vi) a proibição de exercer a advocacia; vii) 

a organização de sua carreira; viii) a fixação de garantias, dentre as quais a irredutibilidade 

vencimental, a progressão vertical na carreira (promoções), a inamovibilidade de seus 

membros, excetuando-se o interesse do serviço e o ingresso na carreira através de concurso de 

provas e títulos e viii) a instituição de unidade, no âmbito da própria instituição204. 

Sequencialmente, aproveitou-se dos trabalhos e conclusões apresentados no VI 

Congresso Nacional do Ministério Público, intitulado Justiça e Constituinte, realizado entre 

os dias 26 e 29 de junho de 1985, no Município de São Paulo, para sedimentar que a 

Instituição deveria ser declarada como de caráter permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, com aptidão para defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses 

sociais e individuais indisponíveis. Enquanto consequência, deveria contar com garantias para 

o exercício de suas atribuições. 

Nesse intermédio, em 28 de junho de 1985, o Presidente da República – à época 

José Sarney -, encaminhou ao Congresso a Mensagem 330, convocando a Assembleia 

Nacional Constituinte. Esse era o fator aguardado, a fim de tornar concreta uma nova 

arquitetura de Ministério Público.  

Por isso, derivada das proposições votadas e aprovadas quando daquele 

Congresso Nacional do Ministério Público, confeccionou-se a denominada Carta de São 

Paulo, com o escopo de deixar materializado sua postulação de “posicionamento 

constitucional à altura de suas relevantes funções de defensor das liberdades públicas e de 

órgão vocacionado para ser o verdadeiro advogado do povo”205. 

                                                         
204 A partir das lições de MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Ministério Público brasileiro: um novo ator 

político. In: VIGLIAR, José Marcelo Menezes e MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto (Coords). São Paulo: 

Atlas, 1999. p. 104/105. 
205 SABELLA, Walter Paulo, POZZO, Antônio Arnaldo Ferraz dal e BURLE FILHO, José Emmanuel. 

Memórias de lutas do MP na Constituição de 1988. In: SABELLA, Walter Paulo, POZZO, Antônio Arnaldo 

Ferraz dal e BURLE FILHO, José Emmanuel (Coords). Ministério Público: vinte e cinco anos do novo perfil 

constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 28/30, passim. 
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Posteriormente, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público-

CONAMP, encaminhou aos integrantes do Ministério Público Brasileiro questionário, 

perscrutando-os sobre temas de relevo que deveriam constar do texto constitucional. A partir 

dos elementos colhidos, a aludida entidade de classe elaborou anteprojeto, o qual apenas 

apresentava “caráter preliminar”, funcionando como “consolidação provisória, porquanto 

ressentia dos desejáveis níveis de organicidade”206.  

Ulteriormente, de 19 a 21 de junho de 1986, procuradores-gerais de Justiça e 

presidentes de associações do Ministério Público reuniram-se em Curitiba, no intuito de 

debater e mostrar união de forças e propósitos em torno das reinvindicações da Instituição. 

Esse encontro gerou a edição de um documento, proclamado de Carta de Curitiba, composto 

de proposições, as quais foram posteriormente remetidas aos membros da Instituição, com o 

registro de que “todos que tivessem acesso a parlamentares seriam instados a procurá-los, 

com o quê se demonstraria a amplitude e a coesão do movimento deflagrado pelo Ministério 

Público com o escopo de dar à instituição o regramento idealizado”207.  

Diversos dos preceitos dessa Carta foram acolhidos pela Comissão instituída para 

a elaboração de anteprojeto de Constituição, então denominado de Anteprojeto Afonso 

Arinos, excetuando-se as propostas atinentes ao processo de eleição dos procuradores-gerais 

de justiça nos Estados.  

O trabalho de convencimento dos Constituintes em prol da causa sustentada pelo 

Ministério Público208 prosseguiu, com o fim de se reforçar o trabalho de articulação junto à 

classe política. Esse movimento - caracterizado pela união e engajamento de procuradores-

gerais, entidades de classe do Ministério Público e de membros da instituição, aliado ao 

                                                         
206 Ibid. p. 31. 
207 SABELLA, Walter Paulo, POZZO, Antônio Arnaldo Ferraz dal e BURLE FILHO, José Emmanuel. Op. cit. 

p. 34.  
208 Posicionando-se contrariamente ao argumento de que se deu causa a lobby, o Cientista Político Fábio Kerche 

identificou falhas nesse argumento ao destacar: “Em primeiro lugar, há diferenças importantes entre a proposta 

da Conamp e o que foi decidido pelos parlamentares constituintes; em segundo, o lobby, não era tão unificado, 

principalmente no que se refere à divergência entre os representantes dos ministérios públicos dos Estados e o 

Ministério Público Federal e, em terceiro, existiam outros lobbies formados por delegados de polícia e 

magistrados contrários à ampliação do poder dos promotores. Não há como demonstrar claramente como se deu 

esse processo de convencimento dos parlamentares constituintes e porque um lobby era mais eficiente que outro. 

Qual o poder de barganha da Confederação Nacional do Ministério Público que outras organizações contrárias 

ao modelo de Ministério Público vitorioso não possuíam? Qual a “ameaça” para convencer os constituintes a 

votar favoravelmente por mais independência e mais poder para o Ministério Público que outros grupos não 

podiam lançar mão? Partindo do pressuposto que políticos desejam se manter no poder, e para isto precisam de 

votos, poder-se-ia argumentar que os lobbies são eficientes quando podem fornecer dinheiro para a campanha de 

políticos e/ou garantir grande quantidade de votos. Nenhum dos dois pontos é observável entre os promotores”. 

KERCHE, Fábio. Virtudes e limites: autonomia e atribuições do Ministério Público no Brasil. São Paulo: 

EDUSP, 2009. p. 22. Em sentido contrário: ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e política no 

Brasil. São Paulo: Educ: Editora Sumaré: Fapesp, 2002. p. 85/86. 
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momento político de mudança - denominado à época de Muda Brasil - e de ruptura do cenário 

político anterior (ditadura militar) -, possibilitou em grande parte que as naturais resistências 

fossem vencidas e serviu para consagrar no texto constitucional o perfil de Ministério Público 

hoje vigente209.  

Conforme sustentado por Rogério Arantes, possível perceber que a atual 

concepção constitucional de Ministério Público resultou muito do querer e do papel 

desempenhado por seus próprios integrantes. Derivou de um discurso ideológico que, a 

despeito de divergências internas, resultou prevalente210. Esse discurso, ainda segundo o 

referido Cientista Político, baseou-se em avaliação “crítica e pessimista da sociedade civil 

(tanto de suas carências quanto de sua incapacidade de mobilização) e também dos poderes 

do Estado (que se encontrariam divorciados da sociedade e incapazes de garantir os direitos 

fundamentais)”, a ponto de justificar o Ministério Público tutelar direitos e interesses de 

relevo social, ocupando e reduzindo o espaço existente entre o Estado e a sociedade211.   

Nesses termos, a Constituição Federal de 1988 consolidou o Ministério Público 

como órgão agente, encarregado de tutelar bens e valores de grande interesse da sociedade, 

ampliando sensivelmente o campo de sua intervenção, em especial na área cível.   

De qualquer modo, em razão dos contornos que a Constituição Federal lhe 

direcionou, a instituição do Ministério Público, mais do que qualquer outra, precisa 

obrigatoriamente estar a serviço do povo e seus integrantes conscientizarem-se de que 

necessitam se portar como exemplares servidores públicos. Não basta aparentarem ser. Ao 

contrário devem ser, diante da alta responsabilidade jurídico-social de seus cargos, extraída do 

cenário constitucional. 

Essa concepção é capaz de assegurar real eficácia ao que lhe foi conferido 

constitucionalmente e, de modo especial ou particular, maior legitimidade à tutela do direito à 

saúde. 

 

                                                         
209 Para conferir, com riquíssimo detalhamento de todas as etapas que antecederam a aprovação dos princípios e 

regras constitucionais orientadores do Ministério Público: SABELLA, Walter Paulo, POZZO, Antônio Arnaldo 

Ferraz das e BURLE FILHO, José Emmanuel. Op. cit. p. 87/181. Ainda a respeito: “The MP suceeded in 

practically all its objectives. An interviewee recalled, “...during the Constitucional Convention we achieved all 

our goals, the MP ended up being the most poweful lobby within congress at that time. The MP emerged from 

this process unprecedented organizational autonomy, professional prerogatives, and legal powers. More than 

agents of the state, they had become defenders of society”. COSLOVSKY, Salo e NIGAM, Amit. Building 

judicial autonomy from within: the transformation of the Ministério Público in Brazil. New York 

University: New York. 2015. p. 30/31. 
210 ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e política no Brasil. São Paulo: Educ: Editora Sumaré: 

Fapesp, 2002. p. 22. 
211 Id. Ibid. p. 119. 
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6.3 RAZÕES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO BEM TUTELAR O DIREITO À 

SAÚDE 

 

O Ministério Público tem, na atual conjuntura constitucional e a partir do 

registrado anteriormente, a contínua tarefa de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Essas circunstâncias 

permitem-lhe defender o direito à saúde? 

Em essência, acredita-se que, justamente em razão do Ministério Público possuir a 

tarefa de executar tais encargos, é que advém sua efetiva capacidade de colaborar para que o 

campo sanitário resulte melhor trabalhado e ofertado à coletividade e ao indivíduo 

isoladamente considerado. 

Para melhor explicar essas premissas passa-se a apresentar comentários a respeito, 

tomando por base as particularidades que integram o próprio conceito de Ministério Público, a 

começar por seu dever de defender a ordem jurídica. 

 

6.3.1 O Ministério Público e a tutela da ordem jurídica 

   

 Por mais bem elaborado que seja o conjunto de princípios e de normas jurídicas 

integrantes da ordem jurídica, as respectivas aproximações com o que se entende por justo na 

realidade social vigente se apresenta indispensável para sua eficácia. Também há a 

necessidade de ampará-lo na compreensão de sistema212, possibilitando seu contato e apoio 

com outros campos do saber, a fim de que possua coerência, compatibilidade e harmonia, bem 

como melhor garanta a eficaz concretização do justo no espectro de sua incidência, realmente 

alcançando e proporcionando “solidez à concepção do Direito”213. 

Assim, pois o objetivo maior da ordem jurídica é o de reger, o de orientar as 

relações humanas, estabelecendo parâmetros, o melhor caminho para as várias situações, no 

intuito de possibilitar o bom viver em comunidade e, porventura configurado o conflito, 

permitir a aplicação dos efeitos jurídicos decorrestes da ameaça de lesão ou da lesão ao bem 

protegido.  

                                                         

 212 A posição compreendida como mais adequada dispõe que sistema haverá no ordenamento jurídico quando 

não existirem normas incompatíveis entre si. Assim, caso duas normas não sejam compatíveis, uma delas ou 

ambas devem ser “eliminadas”. Dessa maneira, na hipótese de incompatibilidade entre as duas normas, tal fato não 

implica a ruína de todo o sistema, mas somente a de uma das normas ou de ambas as normas. BOBBIO, Norberto. 

Teoria do ordenamento jurídico. (Trad. Maria Celeste C. J. Santos). 10. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 

1999. p. 77-81. 
213 SILVA, Volney Zamenhof de Oliveira. Lineamentos do Mandado de Injunção. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993. p. 28-29. 
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Ocorre que, na complexidade da realidade social, costumeiramente desrespeita-se 

o constante no ordenamento jurídico ou, então, dá-se causa ao estabelecimento de condutas 

lesivas ao disposto no próprio sistema jurídico instituído, muitas vezes, inclusive, 

ocasionando antinomia a preceitos de ordem constitucional. Nessas hipóteses o 

restabelecimento de respeito à ordem jurídica mostra-se de rigor, tornando-se exigível a 

adoção de posturas capazes de promover - sem prejuízo de tutela de caráter inibitório -, sua 

pronta defesa.  

Nesse sentido, o Constituinte de 1988 acabou por incumbir ao Ministério Público 

a tarefa de defender a ordem jurídica. Logicamente, o respeito, a consideração e a observância 

aos preceitos jurídicos devem ser objeto de atenção e cumprimento por todos. Todavia, 

enquanto consequência do múnus constitucional, o exercício dessa atividade recai com grande 

intensidade e dever sobre a instituição e seus membros. 

Esses aspectos tornam-se perceptíveis quando se volta a reflexão para a 

importância de se proteger eficazmente os direitos fundamentais. Ora, todos possuem a 

obrigação de garantir que as normas definidoras desses direitos tenham aplicação imediata, 

principalmente por força de mandamento constitucional214. Contudo, na hipótese de fundada 

ameaça ou de comprovado desrespeito a qualquer desses direitos, deve o Ministério Público 

assegurar concretude e otimização a essa prescrição normativa, diante de sua indelegável 

obrigação como defensor da ordem jurídica. 

As circunstâncias ganham maior realce e ênfase redobrada diante da proteção da 

saúde. Comprova essa afirmação o fato de que as ações e serviços de saúde são consideradas 

como de relevância pública no campo constitucional215. Em complemento, adicionou-se na 

ordem jurídica ser função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constantes da Constituição 

Federal de 1988, incumbindo-lhe ainda a obrigação de propor as medidas necessárias à sua 

garantia216. 

Por isso necessita - mais do que outros legitimados a proteger o direito à saúde -, 

estar e manter-se ciente da responsabilidade de bem tutelar a saúde, enquanto resultado da 

própria defesa da ordem jurídica, da qual é espécie a ordem jurídica sanitária.  

Para tanto, os princípios e regras que compõem o sistema jurídico e o 

microssistema jurídico-sanitário devem ser interpretados e aplicados pelo Ministério Público 

                                                         
214 Art. 5º, inc. I, da C.F. de 1988. 
215 Art. 197, da C.F. de 1988. 
216 Art. 129, inc. II, da C.F. de 1988. 
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de maneira sistêmica, articulada, aberta e próxima da realidade social. Dessa maneira, sua 

atuação passa a reunir condições de proteger com eficácia a ordem jurídica, mantendo-a 

revigorada, oxigenada, realmente servindo de instrumento para o alcance de justiça no campo 

sanitário. 

O envolvimento do Ministério Público na defesa da ordem jurídica é amplo.  

Aliás, em sua tutela e para a proteção à saúde, ao perceber contrariedade entre 

normas constitucionais e infraconstitucionais, necessita atuar de maneira a garantir harmonia 

sistêmica e prevalência da regra constitucional. Nesse contexto, possibilita-se à chefia da 

instituição a propositura de ação direita de inconstitucionalidade em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade ou, de modo geral, a provocação pelos demais membros 

no âmbito de controle difuso de constitucionalidade, quando determinada demanda concreta 

depender de prévia solução de dúvida constitucional. 

Nos demais conflitos jurídicos que envolvem desrespeito à disciplina normativa 

sanitária, a ordem jurídica assegurou ao Ministério Público autonomia217 e independência aos 

seus membros para, com segurança, fielmente protegê-la, inclusive contra os agentes e 

funções do próprio Estado que venham a violá-la. Para tanto, pode atuar extrajudicialmente, 

presidindo inquérito civil ou outro procedimento preparatório para apurar adequadamente os 

fatos. Uma vez constatados, tem atribuições para expedir recomendações administrativas, 

firmar termos de ajustamento de conduta, realizar audiências públicas, por exemplo. Não se 

atingindo o propósito necessário à tutela da ordem jurídica, deverá ajuizar a competente ação 

judicial, tanto de cunho coletivo quanto individual indisponível, conforme derivação 

observada da lesão à ordem jurídica.  

Longe de sustentar que o Ministério Público deve assumir o papel de único ou de 

preclaro defensor da ordem jurídica ou da ordem jurídica sanitária - necessário repetir -, em 

verdade, possui imensa responsabilidade em tal tipo de tutela, a partir do constante em nosso 

próprio ordenamento constitucional.  

Afinal, ao se procurar eficaz e construtivamente proteger a ordem jurídica (geral) 

e a de caráter sanitário (especial), o Ministério Público contribui para que restem 

asseguradamente bem observadas, auxiliando a conquista de tutela no nível que a coletividade 

                                                         
217 Ao explicar o debate que houve quando do reconhecimento de autonomia à Instituição no período da 

Assembleia Nacional Constituinte, o cientista político Júlio Lopes salientou que se procurou compatibilizar 

aspectos “liberalizantes e democratizantes da sociedade” por intermédio de argumentos de caráter liberal 

(necessária para preservação do check and balances e da insuficiência da tripartição de poderes concebida por 

Monstesquieau) e de cunho democrático (importância de um Órgão autônomo para a proteção de direitos 

socialmente relevantes, a facilitação do acesso à justiça e a instituição de um Ministério Público “defensor do 

povo”). LOPES, Júlio Aurélio Vianna. Democracia e cidadania: o novo Ministério Público Brasileiro. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris. 2000. p. 74/120. 
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deseja à saúde, tornando seu dever de defesa igualmente mais preciso e justo.   

Ressalte-se que tal nível se refere ao querer proveniente da maioria do povo, mas 

alcançado por intermédio do respeito à igualdade e à liberdade, enquanto fatores orientadores 

do regime democrático, assunto já abordado, mas que terá na sequência novos comentários, a 

partir do dever do Ministério Público de tutelá-lo. 

     

6.3.2 O Ministério Público e a tutela do regime democrático  

 

Consta da ordem jurídica constitucional ser o Brasil caracterizado como Estado 

Democrático, cujo poder emana do povo, no intuito de que seja exercitado por intermédio de 

representantes eleitos ou diretamente, segundo estabelecido pela Constituição Federal218. 

Esses aspectos indicam o reconhecimento da configuração de uma soberania popular, 

exercitada por intermédio do sufrágio universal e através do voto direito e secreto, com igual 

valor para todos219. A propósito, não se admite que esse ato de votar possa ser objeto de 

proposta tendente a aboli-lo, pois, diante de sua especial importância, encontra-se tipificado 

como cláusula pétrea220.   

 Igualmente, da normatização constitucional ainda se constata que diversas 

ações e serviços públicos devem ser organizados e executados tomando por base a 

“participação da comunidade”221. Assim, via conselhos de educação, assistência social, meio 

ambiente, dos direitos do idoso, da criança e da juventude e de saúde. Não obstante ainda 

longe do grau de atuação esperado e necessário, preserva-se espaço para sua atuação, bem 

como deliberação sobre políticas públicas, além de fiscalização a respeito de suas respetivas 

execuções. 

 Ao se atribuir a titularidade de poder decisório aos cidadãos para a escolha de 

seus representantes e ao se permitir que segmentos compostos por representações de usuários, 

de profissionais, de prestadores de serviço e da correspondente gestão - tal qual ocorre na 

saúde222 - vinculados a áreas de relevância social participem de conselhos, com função 

fiscalizatória, consultiva e deliberatória, nota-se fundada tentativa de substanciar, fortalecer e 

reforçar o regime democrático. 

                                                         
218 Preâmbulo e art. 1º, § único, ambos da C.F. de 1988. 
219 Art. 14, da C.F. de 1988. 
220 Art. 60, § 4º, da C.F. de 1988. 
221 Art. 198, inc. III, da C.F. de 1988. 
222 Art. 1º, inc. II, § 2º, da Constituição Federal. 
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Não obstante essas possibilidades, a democracia e o regime no qual se opera 

precisam muito evoluir no Brasil. Dessa forma, pois muito embora a participação da 

comunidade esteja expressamente presente na ordem jurídica constitucional, verifica-se: i) o 

exercício da cidadania está longe de ser pleno, eis que muitas vezes se vota em troca de 

simples favores monetários e percebe-se no eleitorado ausência de juízo crítico hábil a 

possibilitar-lhe real atuação “livre” no ato de votar. Contrariamente, notam-se indicações de 

ainda estar preso a manipulações de diversas ordens, decorrentes do abuso do poder 

econômico, das pesquisas eleitorais, da mídia e de políticos manipuladores; ii) não há 

equilíbrio na separação dos “poderes” em vigor, diante da abusiva atividade de legislar 

adotada pelo Executivo, sobretudo através de medidas provisórias, da cada vez mais frequente 

tentativa e êxito, por parte do Legislativo, de extirpar direitos e garantias constitucionais e dos 

julgamentos legiferantes oriundos do Judiciário; iii) a deturpada atuação de grande quantidade 

de nossos representantes, pouco preocupados com a causa e a “res publica”, com os interesses 

da coletividade, tudo fazendo unicamente para se manterem no poder ou preservarem seus 

próprios interesses; iv) as desigualdades culturais, econômicas e sociais ainda presentes na 

sociedade; v) o favoritismo, o clientelismo, a burocracia estatal, aliados ao sistema político 

em vigor, possibilitador da existência de diversos partidos, muitos deles apenas figurativos, 

facilitadores de trocas e favores na cena política; vi) a necessidade de aperfeiçoamento da 

legislação político-eleitoral223, vii) a superficialidade com a qual se debate a política e as 

formas de positivamente operacionalizá-la e viii) o prevalente entendimento de que as 

questões públicas restringem-se à política de governo e não à política de Estado. 

Como se não bastasse, um dos grandes e talvez o maior dos desafios da 

contemporaneidade consiste no fato de o Estado - “enquanto estrutura de poder impessoal e 

legalmente circunscrita” - efetivamente assegurar “direitos, obrigações e deveres individuais 

e sociais”, a partir do relacionamento que mantém com o “povo soberano”, fonte de 

legitimidade do poder estatal224. Em verdade, esse relacionamento, no plano substancial – 

diverso do formal -, tem se mantido distante, empobrecendo a soberania popular que deveria 

vigorar, não obstante o grau de evolução normativa já alcançada. Ainda que no ordenamento 

jurídico exista regra constitucional explicitando que todo poder emana do povo, os jornais e 

periódicos estampam quase que diariamente notícias de afronta a esse postulado qualitativo e 

norteador da democracia. As decisões políticas, administrativas e econômicas são tomadas 

                                                         
223 O Código Eleitoral (Lei nº 4.737) é datado de 15 de julho de 1965. 
224 LEAL, Rogério Cesta. Estado, administração pública e sociedade: novos paradigmas. Porto Alegre. 2006. 

p. 20. 
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sem a menor preocupação de refletirem a realidade social, de se respaldarem naquilo que 

ocorre no meio social, muitas vezes se apresentando totalmente divorciadas do necessário 

para enfrentar as mazelas e garantir os direitos reconhecidos em favor do povo. Em 

acréscimo, a constatação rotineira de falta de segurança jurídica, muitas vezes decorrentes de 

decisões lançadas pelos Tribunais Superiores, também contribui para a instabilidade jurídica, 

política e social, acabando por repercutir no próprio exercício do regime democrático. 

Esses fatores meramente exemplificativos denotam a importância do regime 

democrático ser defendido, pois está e merece permanecer em constante construção, 

aperfeiçoamento, para a prevalência de eficácia no processo democrático.  

Nessa medida o Ministério Público se insere - muito mais como portador de 

dever, ficando em segundo plano o poder de intervir -, a fim de garantir lisura, transparência e 

respeito à soberania do povo. Por isso necessita manter prontidão e zelar pela organização, 

fiscalização e realização das eleições225, adotando as providências de caráter administrativo, 

cível ou penal decorrentes de ilícitos eleitorais. Além disso, precisa atuar para que os 

representantes junto às funções legislativa e executiva do Estado, bem como os membros de 

sua atividade judiciária226 honrem a confiança e o valioso papel que lhes foi respectivamente 

passado, no intuito de garantir no cenário político-jurídico a prevalência dos valores afetos à 

república, com respeito aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência. 

Melhor seria que a atuação do Ministério Público em prol do regime democrático 

tivesse descrição normativa, ainda que exemplificativamente, em regulamentação legislativa, 

inclusive para possibilitar maior concretude no atendimento da tarefa de defender a ordem 

democrática227. Dessa forma, não perderia tempo com as costumeiras alegações de falta de 

legitimidade para assim proceder que lhe são lançadas justamente por aqueles acusados de 

não respeitarem os preceitos democráticos. 

                                                         
225 Desde o alistamento eleitoral, passando pelos atos preparatórios de votação, registros de candidaturas, 

propaganda eleitoral, votação, apuração e totalização, proclamação dos resultados, prestação de contas da 

campanha eleitoral e diplomação. 
226 Nesta função também há processos de escolha para seleção de seus administradores. 
227 Nesse sentido, segundo Ronaldo Porto Macedo Júnior: “A defesa da ordem democrática aparece no texto 

constitucional até o presente momento como norma programática, de vez que nenhuma lei específica regula e 

define os poderes ministeriais neste campo. Certo é, mais uma vez, que eventual mecanismo legal que 

instrumentalize o Ministério Público com o fito de garantir a defesa da ordem democrática importará na 

ampliação do espaço de intervenção jurídica e política dessa instituição. À medida que abrigar mais atividades e 

poderes do que se pode efetivamente exercer constitui perigosa estratégia de sobrevivência institucional, pode-se 

compreender, ao menos em parte, a falta de vontade política nacional para produzir o teor da norma 

programática em novos e efetivos instrumentos de ação concreta”. MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. 

Evolução institucional do Ministério Público. In: FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo (Coord.), 

Ministério Público: Instituição e processo. São Paulo: Atlas, 1997. p. 62. 



103 

 

Por outro lado, em relação aos conselhos - com especial enfoque aos conselhos de 

saúde -, interessante investigar e rotineiramente verificar se a lei que os criou, assim como os 

respectivos regimentos internos, são observados. Também averiguar se há regularidade de 

reuniões, se atuam com propriedade na formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de saúde, bem como se as decisões provenientes desses colegiados efetivamente 

são homologadas pelo gestor competente228.  Em caso negativo, utilizar dos instrumentos 

colocados à sua disposição – procedimentos, recomendações, termos de ajustamento de 

conduta, ações judiciais -, para acabar com as impropriedades ou ilegalidades. Do mesmo 

modo, atuar para garantir aos conselheiros suas contínuas capacitações, a fim de que a 

argumentação e as deliberações resultantes possam ser externadas com maior igualdade e 

propriedade entre os segmentos que os compõem. Ainda, influir para que a estrutura de 

pessoal e física colocada à disposição dos conselhos seja consentânea ao exigido para que 

bem desempenhem suas funções229.  

Além disso, em defesa do regime democrático, quando necessário, diante da 

riqueza de conflitos sanitários que se desenham, há a possibilidade do Ministério Público 

convocar e realizar audiência pública230. Ao assim proceder, homenageia a participação 

popular, não apenas para democraticamente melhor identificar as variadas demandas sociais, 

mas também permitir que as soluções se aproximem mais da vontade pública, com base na 

democracia231. 

Em campos como o da saúde, nos quais o financiamento público é finito e as 

demandas ampliadas232, a discussão e definição democráticas em torno de temas relevantes, 

                                                         
228 Nos moldes do disciplinado no art. 1º, § 2º, da Lei Federal nº 8.142/90.  
229 Geralmente a legislação instituidora dos conselhos possui previsão para tanto. 
230 Resolução CNMP nº Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012. 
231 Após refletir a respeito de possíveis regras garantidoras de concretude ao regime democrático, o Filósofo do 

Direito italiano, Prof. Umberto Cerroni, propôs as seguintes: “1. Regla del consenso. Tudo puede hacerse si se 

obtiene el consenso del Pueblo; nada puede hacerse si no existe este consenso. 2. Regla de la competencia. Para 

construir el consenso, pueden y deben confrontarse libremente, entre sí, todas las opiniones. 3. Regla de la 

mayoría. Para calcular el consenso, se cuentan las cabezas, sin romperlas, y la mayoría hará la ley. 4. Regla de la 

minoría. Si no se obtiene tal mayoría y se está en minoría, no por eso queda uno fuera de la ciudad, sino que, por 

el contrario, puede llegar a ser, como decía el liberal inglés, la cabeza de la oposición, y tener uma función 

fundamental, que es la de criticar a la mayoría y prepararse a combatirla en la próxima confrontación. 5. Regra 

del control. La democracia, que se rige por esta constante confrontación entre mayoría y minoria, es Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes/Alianza Editoria um poder controlado o, al menos, controlable. 6. Regla de 

la legalidad. Es el equivalente de la exclusión de la violencia”. CERRONI, Umberto. Reglas y valores en la 

democracia. México (D.F.): Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Alianza Editorial. 1991. p. 191. 
232 Interessante a seguinte observação: “No que se refere aos recursos destinados à rede pública, os municípios 

devem destinar 15% dos tributos arrecadados à saúde. Por lei, os Estados entram com 12 %. Ao governo federal 

caberia arcar com o restante. Mas não é o que ocorre. O dinheiro arrecadado não consegue custear o Sistema 

Único de Saúde (SUS), que atua em condições de subfinanciamento. [...] Num momento de recessão em que a 

arrecadação tributária diminui, as pessoas não param de adoecer. No caso da participação Federal, a assertiva de 

que esfera de governo complementa também não é verdadeira, pois no início dos anos 2000 adotou-se o critério 

de que essa parcela aumentaria nas mesas proporções que o crescimento do PIB, o que não tem lógica nenhuma 
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propiciam a definição de prioridades e favorecem a fiscalização e execução das políticas 

públicas. 

O regime democrático brasileiro tem longa distância a percorrer até atingir 

maturidade. Nesse iter, o Ministério Público assume legitimidade constitucional para cooperar 

com sua tutela, envidando firme e persistente esforço capaz de proteger sua tenra condição de 

desenvolvimento, atuando em prol de sua maturação. 

Através do regime democrático projeta-se a possibilidade de identificação e de 

respeito dos interesses sociais, os quais merecem coexistir com aqueles de caráter individual. 

Esses dois tipos de interesse, por imposição constitucional, também figuram como objetos de 

proteção via Ministério Público e serão destacados na sequência.  

 

6.3.3 O Ministério Público e a tutela dos interesses sociais e individuais indisponíveis  

 

Inicialmente, cumpre destacar que o fato da Constituição Federal de 1988 limitar-

se a fazer menção ao vocábulo “interesses” não impede o reconhecimento de que o Ministério 

Público possui atribuições para defender igualmente “direitos” sociais e individuais 

indisponíveis. 

Em essência não há diferença de graduação protetiva entre direitos ou interesses e 

muito menos de substância entre esses termos. A própria ordem jurídica constitucional 

destaca a existência de direito ao meio ambiente, à educação, à saúde, à maternidade e à 

infância, à segurança, aos índios233 e, em outros momentos, acaba incluindo tais direitos no 

rol de interesses. Corrobora essa afirmação o fato de que, inclusive ao Ministério Público, 

incumbiu-se a atribuição de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

dos “interesses” citados como direitos234.  

Portanto, nada justifica interpretação restritiva a respeito. Totalmente equivocado 

e injusto compreender que a menção ao termo interesses impede a tutela a direitos sociais e 

individuais indisponíveis. O entendimento reducionista acaba por olvidar, então, do fato de 

que, em verdade, o próprio Constituinte as tratou como expressões com idêntico valor, 

equivalentes, inclusive porque no meio social são também assim compreendidas. 

                                                                                                                                                                                

para algo como a saúde. Portanto, subfinanciamento é uma realidade que contrapõe os valores constitucionais”. 

LOTTENBERG, Claudio. Saúde e cidadania: a tecnologia a serviço do paciente e não o contrário. São 

Paulo: Atlas, 2015. p. 28. 
233 Arts. 6º, 144, 196, 205, 225, 227 e 231, todos da C.F. de 1988. 
234 Art. 129, inc. III, da C.F. de 1988. 
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Após esse registro, os denominados direitos ou interesses sociais são concernentes 

aos bens e valores mais caros à própria sociedade, à coletividade. Por envolverem o bem-estar 

coletivo, identificam-se com os interesses ou direitos transindividuais, muitas vezes 

portadores de conteúdo disperso no meio social. Não são de propriedade do indivíduo ou do 

Estado, situando-se de forma diferenciada, à medida que afins a um considerável 

agrupamento ou grupo de pessoas. 

Começaram a ser considerados a partir da percepção de que, paralelamente ao 

desenvolvimento econômico, tecnológico, científico e cultural, ampliaram-se as necessidades 

humanas, o desejo de melhoria da qualidade de vida e de exercício da cidadania235. Quando 

negativamente atingidos, configuram lide de relevante alcance social, consubstanciada em 

conflitos de massa, diferenciada daquelas que atingiam o indivíduo isoladamente 

considerado.236  

Com a sua identificação, deu-se causa ao surgimento de uma nova categoria de 

direitos ou interesses. Dessa forma, além dos direitos de primeira geração (consubstanciados 

nas liberdades negativas, no dever de abstenção por parte do Estado, a fim de se alcançar a 

igualdade formal), dos direitos de segunda geração (representados pelas liberdades positivas, 

consistentes na obrigação do Estado em realizar um dar, fazer ou prestar), apareceram os 

direitos de terceira geração,237 representados nos interesses afetos aos membros da sociedade.  

                                                         
235 Diz a Constituição Federal de 1988 que a cidadania se constitui em um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil. Mais do que nunca, felizmente, as pessoas passaram a ter em mente que o cidadão deve ser 

respeitado, independentemente da sua condição pessoal de caráter econômico, racial, social, religioso ou 

cultural. Todo aquele que trabalha pelo seu país e participa da construção da sociedade com o seu esforço e a sua 

dedicação, deve ser tratado com respeito e valorizado. 
236 O ilustre jurista Mauro Cappelletti ao visualizar a sociedade contemporânea aponta que: “La realtà nella quale 

viviamo è quella di una società di produzione di massa, di consumo di massa, di scambi di massa, di turismo di 

massa, di conflitti o conflitualità di massa (in materia di lavoro, di rapporti fra razze, religioni, ecc.), per cui 

anche le violazioni contro le quali la “giustizia” è intesa a dare protezione, sono evidentemente non soltanto 

violazioni di carattere individuale ma spesso anche di carattere colletivo, che coinvolgono e colpiscono 

categorie, casssi, collettività, sono insomma “violazioni di massa”. [...] In questo contexto, una quantità 

crescente, per numero e per importanza, di rapporti e di attività, coinvolgono non singoli soggetti soltanto, 

isolatamente presi, ma gruppi, classi, categorie intere. Interessi tipici di questo mondo nuovo, como quelli alla 

salute e all’ambiente naturale, hanno carattere “diffuso”, “collettivvo”, poinché non appartengono a singoli 

individui inquanto tali ma alla collettività. La tutela contro la loro violazione, assume caratteristiche del tutto 

particulari ed un’importanza ignota finora nella storia delle civiltà e del diritto”. CAPPELLETTI, Mauro. 

Appunti sulla tutela giuisdizionale di interessi collettivi o diffusi. In: Le azioni a tutela di interesse coletivi. 

Cedam: Padova, 1976. p. 191-192. 
237 Sabiamente, enxergando a configuração de um novo degrau, Norberto Bobbio explicitou o seguinte: “Os 

direitos de terceira geração, como o de viver num ambiente não poluído, não poderiam ter sido sequer 

imaginados quando foram propostos os de segunda geração, do mesmo modo como estes últimos (por exemplo, 

o direito à instrução ou à assistência) não eram sequer concebíveis quando foram promulgadas as primeiras 

Declarações setecentistas. Essas exigências nascem somente quando nascem determinados carecimentos. Novos 

carecimentos nascem em função da mudança das condições sociais e quando o desenvolvimento técnico permite 

satisfazê-los”. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 13. tir. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 6-7.  
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Esses direitos representam o gênero, do qual são espécies os difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. Tais espécies variam de uma para a outra segundo o grau de 

dispersão ou concentração de seus efeitos. Enquanto os difusos possuem ampla irradiação na 

sociedade, dificultando completamente a determinação dos membros do grupo social 

atingidos, os coletivos stricto sensu qualificam-se como intermediários, já que, embora 

espalhados, concentram-se em grupos, classes ou categorias de pessoas. Por fim, os 

individuais homogêneos são os mais convergentes, possibilitando a determinação da porção 

de direito ou interesse correspondente a cada indivíduo. Todavia, em razão de ordem prática e 

por decorrerem de uma causa comum, juridicamente são visualizados e tratados 

processualmente de forma coletiva, muito embora o objeto, do ponto de vista fático, seja 

divisível, disponível e haja a possibilidade de que, em virtude da ofensa ao bem lesado, a 

busca pela reparação possa se dar diretamente, pessoalmente. 

Paralelamente à defesa de direitos ou interesses afetos à coletividade, incumbiu-se 

ainda o Ministério Público de tutelar os interesses individuais indisponíveis.  

 Por sua vez, o direito individual permanece restrito à esfera jurídica do ser 

individualmente considerado, sendo certo que sua defesa depende do querer desse mesmo 

indivíduo.238 

Existem direitos que, não obstante restritos ao indivíduo, possuem relevância e 

fundamentalidade, a ponto de serem considerados indisponíveis e justificarem a adoção das 

providências necessárias para que sejam tutelados. Não obstante restritos ao plano individual, 

possuem valioso significado e, portanto, são considerados como indisponíveis. São exemplos 

desse tipo de direitos: a vida, a saúde, a liberdade, a igualdade, a educação, a identidade civil, 

dentre outros.  

Assim, o indivíduo pode deixar de exigir a reparação pecuniária pela ofensa à 

integridade física que sofreu, diante da disponibilidade desse tipo de pretensão. Contudo, não 

é permitido deixar de lhe disponibilizar o serviço necessário à recuperação da saúde, a partir 

do caráter indisponível decorrente da fundamentalidade deste bem jurídico. 

Portanto, existem direitos individuais considerados essenciais, fundamentais, a 

ponto da ordem jurídica reconhecer-lhes o caráter indisponível. Essa condição autoriza a 

realização de providências capazes de defendê-los, mesmo que por legitimado distinto de seu 

                                                         
238 Metaforicamente, pode-se dizer que, entre direitos privados, as relações entre os particulares se dão em 

“horizontalidade”, diferenciando-se dos vínculos que se estabelecem entre estes e a Administração, onde 

predomina a “verticalidade”, decorrente do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 

30.  
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titular, com o escopo de que, ao final, reste preservada a fundamentalidade dos aludidos 

direitos. 

 Logo, para a defesa de direito individual indisponível de usuário do SUS, tendo 

por critério maior, o respeito à sua dignidade, à vida, à cidadania, à saúde, torna-se obrigatório 

que o Ministério Público, por exemplo, interceda em seu favor, sempre com o intuito de 

assegurar-lhe a prerrogativa de sujeito de direito, afastando-o da pecha de mero objeto de 

direitos239. 

  Diante das características desses bens e da obrigação de tutelá-los, impõe-se ao 

Ministério Público atuação capaz de dirimir eficazmente o conflito que os envolva, não 

apenas mirando diretamente o caso concreto, mas também o reflexo que pode produzir para 

permitir o progresso individual e social. 

  Dessa tutela, necessita-se extrair o máximo de resultado, de maneira mais 

célere, justa e respeitadora às próprias garantias constitucionais, sem olvidar da necessidade 

de que seja capaz de produzir segurança jurídica. 

  Para tanto, não pode se mostrar neutro, indiferente e alheio às controvérsias 

que lhe são apresentadas e àquelas que, espontaneamente, acaba por tomar conhecimento. 

Sobretudo no atual cenário de diferenças econômicas, sociais, culturais, políticas e de outras 

indicadoras de vulnerabilidade individual e coletiva, imprescindível a instituição 

constantemente agir de maneira a proporcionar resultados derivados do bom senso, de postura 

equilibrada, prudente e justa. 

  Assim, indispensável aproximar o exercício das atribuições reservadas ao 

Ministério Público à contemporânea vivência social. Ademais, além de alicerçá-las o mais 

completamente possível no saber jurídico, de todo procedente aliá-las a dados sociológicos, 

políticos, filosóficos, culturais, históricos e econômicos, a fim de sua atuação manter-se 

eficaz, alinhada com contínuas transformações da realidade da sociedade. 

  Como é possível perceber, os encargos direcionados ao Ministério Público pela 

ordem constitucional exigem-lhe grandes responsabilidades, obrigações, deveres, 

compromissos. Para nortear essa atuação, restaram fixados princípios institucionais, objetos 

de abordagem no tópico a seguir. 

 

                                                         
239 Consta de entendimento sumulado do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo: 

Súmula 45: “O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública visando que o Poder Público 

forneça tratamento médico ou medicamentos, ainda que só para uma pessoa”. 
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6.4 PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS  

 

  De modo geral, os princípios trazem em si conotações éticas, sociais, políticas, 

culturais, além de outras. Possuem a possibilidade de orientar e de assegurar otimização aos 

sistemas, criando condições favoráveis para que se mantenham harmônicos, mais seguros, 

justos e eficazes.  

Servem de norte para incrementar a compreensão, interpretação e aplicação dos 

elementos que compõem a ordem jurídica e, de modo mais específico, assim também em 

relação à ordem jurídico-sanitária, mas com direção à dimensão moral. Possibilitam 

convergência e unidade às partes que compõem o todo do campo sanitário, propiciando-lhe 

entrosamento com a realidade social, a partir dos valores tidos como de maior mérito.  

Os princípios permitem análise axiológica, de valoração, aberta às 

circunstâncias que regem a vida comunitária em determinado período. Fornecem pressupostos 

afins ao grau de justiça, de retidão, de moral que justificam prevalecer a partir da dimensão de 

peso ou de importância inferida.  

Tornam viáveis a aproximação com a Justiça, mesmo diante da verificação de 

normas caracterizadoras de antinomia no sistema jurídico e sanitário, já que permitem 

ultrapassar o conflito entre regras verificado. 

Em função desses aspectos, mostra-se importante destacar aspectos 

relacionados aos princípios vinculados ao Ministério Público, pois igualmente importantes 

para que a instituição promova a justa promoção, proteção ou recuperação da saúde, a partir 

de suas respectivas concepções. 

 

6.4.1 O princípio da unidade 

 

O primeiro dos princípios registrados na Constituição Federal de 1988 em prol do 

Ministério Público é o da unidade. 

A partir desse princípio, a tutela da ordem jurídica, do regime democrático, dos 

direitos ou interesses sociais e individuais indisponíveis deve e pode ocorrer pela instituição 

unitariamente compreendida.   

As atribuições concedidas ao Ministério Público foram distribuídas entre seus 

diversos ramos para fins de organização e planejamento. Todavia, a instituição necessita ser 

compreendida como una, um todo singular, uma individualidade.  
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Dessa forma, é o Ministério Público - e não um ou alguns de seus ramos - quem 

está legitimado a instaurar procedimentos preparatórios ou inquéritos civis com o intuito de 

investigar a ameaça de lesão ou a lesão aos referidos bens, expedir recomendações, firmar 

termos de ajustamento de conduta, realizar audiências públicas e, em havendo necessidade, 

ajuizar a ação competente.   

Necessário destacar que o princípio da unidade incide não apenas entre os ramos 

do Ministério Público, mas também em relação ao âmbito interno de cada um de seus Órgãos. 

Portanto, entre promotorias, procuradorias de Justiça, procuradorias da República há 

funcional e institucionalmente uma unidade, muito embora do ponto de vista organizacional 

sejam distintamente considerados240.  

O princípio da unidade permite que o Ministério Público exerça atribuições de 

maneira coesa e convergente, mantendo-se organicamente estruturado de forma una. O ato 

praticado por um de seus membros representa a própria instituição. Contudo, a essa postura 

deve respeitar às particularidades afetas à realidade institucional e às funções reservadas a 

cada um dos órgãos que o compõe, inclusive para evitar conflitos de atribuições e 

desnecessárias e protelatórias discussões em torno do desempenho das atividades próprias a 

cada um de seus ramos, por exemplo. 

Esse princípio gera fortalecimento do Ministério Público e contribui para a eficaz 

atuação da instituição. Através da unidade institucional, os ramos podem unir esforços para 

melhor tutelar os direitos e interesses que se incumbiram de zelar e proteger, pois em essência 

quem se manifesta é a instituição. 

O princípio da unidade favorece o estabelecimento de convergência de atuação, a 

predominância de um querer institucional, em detrimento do interesse fracionado de 

determinado ramo ou de determinada unidade do Ministério Público. Logo, possibilita o 

distanciamento de vaidades, futilidades ou da predominância de falsa compreensão de 

superioridade de um ramo em detrimento de outro.  

Não obstante a delimitação organizacional de cada uma de suas unidades e órgãos, 

possibilita atuação de maneira combativa, aguerrida, próxima do planejamento institucional, 

em favor de propósitos comuns estabelecidos pelo próprio Ministério Público241.  

                                                         
240 Postura mais restrita foi adotada por Hugo Mazzilli ao afirmar: “Ora, unidade significa que os membros do 

Ministério Público integram um só órgão sob direção de um só chefe”. MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime 

Jurídico do Ministério Público. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 116. 
241 Marcelo Goulart, em sua excelente obra, pontua que o Ministério Público “[...] depende da formação de uma 

vontade coletiva interna democrática que permita, no interior da Instituição, a passagem do momento 

corporativo para o momento ético-político (catarse interna). A partir daí poderá garantir a unidade ideológica e a 

unidade de ação e habilitar-se, definitivamente, como órgão mediador de catarses social”. GOULART, Marcelo 
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Essa postura, ainda que indiretamente, também gera maior união contra 

ingerências externas a que o Ministério Público comumente está exposto, favorecendo que sua 

participação no sistema de distribuição de Justiça seja eficaz e atento aos objetivos 

estratégicos da instituição em vigor. 

O princípio da unidade, ao contrário do que possa parecer, não conflita com o 

princípio da independência funcional, conforme oportunamente será melhor destacado. Mas, 

seguindo a geografia constitucional, por primeiro será abordado o princípio da 

indivisibilidade. 

 

6.4.2  O princípio da indivisibilidade 

 

Em correlação com o princípio da unidade, o da indivisibilidade assegura que um 

membro do Ministério Público seja substituído por outro - como nos casos de movimentação 

na carreira de forma horizontal (remoção) ou vertical (promoção) -, sem que tal alteração 

promova prejuízos - do ponto de vista institucional - às atribuições originalmente 

desenvolvidas. 

Assim, pois, em essência, a atuação como fiscal da lei, do direito ou, ainda, como 

autor, é uma prerrogativa inerente ao Ministério Público - enquanto instituição -, ficando ao 

membro reservado tão somente a representação de um de seus órgãos. 

O princípio da indivisibilidade igualmente reserva maior importância à instituição, 

alocando a determinado ramo ou à individualidade de determinado membro, peso menor. O 

ato praticado mesmo que por agente distinto continua a representar o agir do próprio 

Ministério Público. 

Pontua-se como reforço ao princípio da unidade, contribuindo para impedir 

tentativa de mitigação de sua força. Ao se destacar como indivisível, inclusive sob a feição 

lógica, garante-se maior respaldo à unidade. Afinal, a admissão de que determinado agente 

possa ser, nas hipóteses constitucionais e legais, substituído por outro, sem que tal 

providência, por si só, afete o exercício das atribuições dedicadas ao Ministério Público, 

contribui para a predominância da própria unidade institucional. 

Esses aspectos do princípio da indivisibilidade autorizam o Ministério Público a 

desenvolver com maior liberdade funcional e administrativa o exercício de suas atribuições. 

                                                                                                                                                                                

Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: Arraes, 2013. 120. Ocorre 

que, não obstante esse pensamento seja digno do máximo respeito, não se concorda com a necessidade de 

“unidade ideológica”, conforme destacado supra. 
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As substituições de membros por licenças, férias e outros motivos, bem como as designações 

- todas orientadas pela legislação em vigor -, podem efetivar-se sem que tais medidas 

diminuam a eficácia do trabalho inicialmente desenvolvido e daquele a ser produzido na 

sequência242.  

Em verdade, o princípio da indivisibilidade obsta a criação de embaraços que 

poderiam advir a partir da atuação de mais de um membro em determinado procedimento 

investigatório ou processo, favorecendo a tutela de direitos ou interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 

Portanto, o princípio da indivisibilidade reforça a atuação do Ministério Público, 

ainda que em seu nome atuem diversos membros, evitando a fragmentação orgânico-

funcional da instituição. Ao contrário da independência funcional que se apresenta inerente a 

cada um desses agentes, conforme será seguidamente destacado.   

 

6.4.3 O Princípio da independência funcional 

 

Por fim, ainda se estabeleceu na ordem constitucional como princípio institucional 

devotado ao Ministério Público o da independência funcional243.  

Todavia, cumpre ressaltar que esse princípio se volta em verdade aos membros da 

instituição. Assegura-lhes independência244 na prática de seus deveres, a fim de que possam 

atuar com maior liberdade, respaldo em suas convicções, livre de pressões ou ingerências 

internas - oriundas de outras unidades ou de integrantes da própria instituição, por exemplo -, 

                                                         
242 Segundo o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na parte afeta à questão ora tratada: “[...] 2. Por 

princípio institucional, consagrado na Constituição Federal, a indivisibilidade confere logicidade na atuação de 

mais de um órgão ministerial, em um mesmo processo, é dizer, possibilita a um membro do Parquet substituir 

outro, dentro da mesma função, sem causar disparidade. Já a autonomia (melhor seria independência) funcional 

abriga a liberdade intelectual de cada agente, conferindo-lhe soberania de convicções” STJ. HC 403.911/SP, 5ª 

T., Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. em 14.09.2017, Public. em 21.09.2017. 
243 Elucida Emerson Garcia: “Independência deriva do radical latim pendeo, depender de, acrescido do prefixo 

in, relacionado à partícula negativa ne, e do sufixo (e)ncia, indicando ação ou efeito. Etimologicamente, indica 

ação livre. No plano puramente jurídico, é signo linguístico nitidamente polissêmico, abarcando conceitos 

distintos, como são os de soberania, autonomia e independência stricto sensu. Esses conceitos, conquanto 

tenham um núcleo comum, centrado na ideia de ação livre, costumam veicular distintos graus de liberdade, que 

variam conforme a intensidade dos balizamentos existentes. GARCIA, Emerson. Ministério Público: Essência 

e limites da independência funcional. In: RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves Ribeiro (Org.). São Paulo: Atlas, 

2010. p. 62. 
244 Expõe Bruno Machado: “Outro aspecto é o exato conceito de independência. Esta deve ser concebida perante 

os demais poderes do Estado e poderes fáticos, assim como em relação aos centros de decisão da própria 

organização. Contudo, não deve ser entendida como separação da sociedade civil, avessa a qualquer forma de 

controle democrático e popular. Se a seleção para os cargos não é legitimada pelo voto popular acentua-se, 

então, a necessidade de as instituições não se tornarem instrumento de defesa de interesses corporativos ou 

simples grupos de pressão por favorecimentos pessoais”. MACHADO, Bruno Amaral. Ministério Público: 

organização, representações e trajetórias. Curitiba: Juruá, 2007. p. 96/97.   
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ou externas - decorrentes de agentes políticos, públicos, prestadores de serviço, detentores do 

poder econômico (bancos, indústrias), etc245. 

A partir da independência funcional, felizmente, resguarda-se a possibilidade do 

membro do Ministério Público exercitar a diversidade de pensar e agir. Em consequência, a 

instituição torna-se mais rica em debates, saberes e práticas, assim fortalecendo-se, ao menos 

em tese, democraticamente em torno de sua unidade.  

Ao possibilitar a não relação de subordinação, os membros do Ministério Público 

podem atuar de maneira mais livre. Porém, sem deixar de guardar coerência com os 

postulados norteadores da instituição. Desse modo, conquanto independente para atuar de 

acordo com sua consciência e o disposto nas Constituições e na legislação 

infraconstitucional, tal prerrogativa obsta a intervenção que redunde em lesão, embaraço ou 

desvirtuamento das metas e objetivos adredemente escolhidos no âmbito da própria instituição 

e, muito menos, distanciamento dos deveres constitucionais que lhe foram atribuídos. 

Por intermédio desse princípio oportuniza-se ao membro da instituição maior 

segurança, dificultando que passe a ser influenciado ou perturbado, em prejuízo da devida 

atuação. Em função desse aspecto, por exemplo, a prática de ato do Presidente da República 

capaz de atentar contra o livre exercício do Ministério Público inclusive se constitui em crime 

de responsabilidade, consoante previsão disposta no art. 85, da Constituição Federal de 1988.  

Porém, essa independência não pode ser compreendida como absoluta.  

Em primeiro lugar, porque a atuação do membro do Ministério Público deve 

guardar íntima sintonia e correspondência com o registrado no ordenamento jurídico, deste 

não podendo se afastar. Por isso, inviável distanciar-se da defesa do regime democrático, dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. Em segundo, pois a extensão da independência 

exige limitação, no intuito de evitar excessos, abusos, arbitrariedades por parte dos agentes do 

Ministério Público. Nesses casos, a independência funcional não pode ser suscitada como 

fundamento justificador do desrespeito às normas legais e às práticas abusivas.  

                                                         
245 Conforme destacado de maneira procedente: “A independência atinge o membro do MP sob dois vértices: 

independência externa ou política e a independência pessoal ou interna. A primeira visa protegê-lo das 

ingerências e pressões de poderes externos em sua atividade funcional. A segunda, por sua vez, visa amparar o 

membro ministerial dentro de sua própria instituição, seja em relação aos demais órgãos ministeriais, seja 

principalmente em relação às ingerências dos que ocupam cargos de direção ou de governo do Ministério 

Público. Esta é propriamente, a independência funcional. Por ela, nem mesmo o Procurador-Geral, Chefe da 

Instituição, nem o Corregedor-Geral do Ministério Público, designado por aquele, nem o Colégio de 

Procuradores, nem o Conselho Superior, que fiscaliza e superintendente a atuação do órgão, podem impor um 

procedimento funcional a qualquer membro da Instituição, quando muito, podem fazer recomendações sem 

caráter normativo ou vinculante (cf. art. 10, inc. XII, da Lei nº 8.625/93-LONMP). RODRIGUES, João Gaspar. 

O Ministério Público e um novo modelo de Estado. Manaus: Editora Valer e Associação Amazonense do 

Ministério Público, 1999. p. 71. 
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Afinal, o princípio em comento tem por objetivo contribuir para a realização dos 

deveres institucionais do Ministério Público, o alcance de seus fins246.  

  Apresentadas ponderações acerca do papel reservado ao Ministério Público e dos 

princípios que norteiam a instituição no cenário constitucional, torna-se possível tratar, a 

partir de agora, sobre sua possibilidade de bem tutelar a saúde. 

No entanto, desde logo salienta-se que a eficácia e operosidade de sua atuação 

depende do respeito a certas circunstâncias, capazes de evitar ser objeto de crítica e assegurar 

a resolutiva eficácia à defesa do direito à saúde, conforme doravante será destacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
246  A respeito: “[...] Trata-se de mero instrumento disponibilizado aos agentes ministeriais com vistas à 

consecução de um fim: a satisfação do interesse público, sendo esta a razão de ser do Ministério Público, a 

exemplo do que se verifica em relação a qualquer órgão estatal. A partir dessa singela constatação, torna-se 

possível afirmar que o principal prisma de análise desse importante princípio deve ser a sua associação à 

atividade finalística da Instituição, pressuposto de concretização do interesse público. Com isto, o plano de 

aferição deve ser afastado da pessoa do agente, sendo irrelevantes os sentimentos e aspirações, legítimos ou não, 

a ele inerentes, não devendo ser confundidas a vaidade da pessoa do agente com a prerrogativa do cargo por ele 

ocupado. Esta é indispensável, aquela não. A independência funcional orna o cargo, que se destina ao exercício 

da atividade ministerial, elemento concretizador do interesse público. GARCIA, Emerson. Ministério Público: 

organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 65. No mesmo 

sentido: MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 

117. Reforça, ainda em 1937, Roberto Lyra: “Desde que os órgãos do Ministério Público, nos atos de ofício, 

dispõem de liberdade de consciência, afigura-se impossível uniformizar o critério de apreciação do fato e do 

direito. Mas, se, em espécie, assim acontece, os representantes do Ministério Público estão ligados pelo 

sentimento comum da causa pública, pela identidade do programa e da finalidade, dos deveres cívicos e das 

responsabilidades funcionais”. LYRA, ROBERTO. Teoria e prática da promotoria pública. 2. ed. 1ª 

Reimpressão. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2001. p. 179. 
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7. MINISTÉRIO PÚBLICO E A TUTELA DO DIREITO À SAÚDE 

 

O direito à saúde é reconhecido na ordem jurídica e há a possibilidade de 

participação da comunidade na formulação, execução e fiscalização de políticas públicas que 

lhe digam respeito. Ao seu turno, diante de sua fundamentalidade, produz reflexos jurídicos 

ao ser humano individualmente considerado, assim como à coletividade. 

Nesses termos, impossível deixar de reconhecer que o Ministério Público possui o 

dever-poder de tutelar a saúde. Não apenas porque expressamente reconheceu-se como de 

relevância pública as ações e serviços de saúde e por ter, nesse sentido, a instituição a 

obrigatoriedade de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos a esse relevo. Mas, 

principalmente, por possuir em sua conceituação a tarefa de tutelar a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, cenários nos quais a saúde é 

regrada, bem como individual e coletivamente reinvindicada, a partir de sua fundamentalidade 

para a garantia da dignidade e do respeito à vida. 

Todavia, esses postulados não podem representar conceituação vazia, distante do 

previsto constitucionalmente e do valor que a sociedade lhes atribui. 

Por isso, de todo procedente o Ministério Público utilizar das normas e remédios 

constitucionais, de técnicas processuais, dos princípios e regras constantes da legislação 

infraconstitucional, de operosa argumentação jurídica, de conhecimentos oriundos da 

transdiciplinaridade para bem tutelar concreta e substancialmente a saúde.  

Não obstante, observa-se que a contribuição do Ministério Público em relação à 

saúde muitas vezes deixa desejar, não respeitando esses parâmetros, a ponto de possibilitar 

que merecidas críticas lhe sejam direcionadas 

De modo geral, a cada novo ano, quando submetida a pesquisas destinadas a 

apurar a confiança dos cidadãos na instituição, observa-se que o grau de confiabilidade em 

relação ao Ministério Público vem sensivelmente caindo. 

Por exemplo, segundo o Relatório Índice de Confiança na Justiça Brasileira, 

elaborado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, relacionado ao 1º trimestre de 2012, o 

Ministério Público era a terceira instituição mais confiável do Brasil (55%), apenas 

“perdendo” para as Forças Armadas (73%) e Igreja Católica (56%) 247. Mais recentemente, ao 

ser publicado o Relatório relacionado ao 1º Semestre de 2017, editado pela mesma Fundação, 

                                                         
247FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Relatório ICJ Brasil: 1º trimestre de 2012. p. 24. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9799/Relat%c3%b3rio%20ICJBrasil%201%c2%b

a%20Trimestre%20-%202012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 21/01/2018. 
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a confiança no Ministério Público diminuiu consideravelmente (23%), passado a ocupar a 

sétima colocação dentre as pesquisadas, ficando atrás de Forças Armadas (56%), Igreja 

Católica (53%), redes sociais (37%), Imprensa Escrita (35%), Emissoras de TV (30%), 

Grandes Empresas (29%)248.  

Esses aspectos comprovam a necessidade do Ministério Público repensar sua 

atuação, reestruturar-se, reorganizar-se e implantar novas perspectivas de atuação249, capazes 

de tutelar eficazmente o direito a saúde. No entanto, para assim proceder, fundamental 

conhecer as críticas que lhe são dirigidas, com a finalidade de, conhecendo-as, melhor 

conseguir trabalhar sobre as opiniões desfavoráveis imputadas à instituição. 

 

7.1. CRÍTICAS À ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA TUTELA À SAÚDE 

  

Assim como às demais instituições essenciais ao exercício da função jurisdicional 

do Estado, o definido constitucionalmente impõe ao Ministério Público grandes 

responsabilidades. Em verdade, muito mais deveres do que direitos. Afinal, a incumbência de 

defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis exige que a instituição e seus membros estejam preparados para bem tratar 

desses importantes aspectos, proporcionando-lhes concreta efetividade, diante da relevância 

pública que lhes é comum. 

No entanto, falível e passível de enganos ou erros, o Ministério Público, através 

de seus membros, muitas vezes deixa de operar eficazmente. Atua aquém dos parâmetros 

constitucionais que lhe foram reservados e abaixo das expectativas prevalentes na sociedade. 

                                                         
248 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Relatório ICJ Brasil: 1º semestre de 2017. p. 13. Disponível 

em:<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19034/Relatorio-CJBrasil_1_sem_2017.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 21/01/2018. Em idêntico sentido, do Relatório da Pesquisa de 

satisfação e imagem do CNMP e do Ministério Público alusivo a 2017, constata-se que o grau de confiança no 

Ministério   Público sofreu queda, quando   comparado com os índices obtidos em 2014.  Conferir: CONSELHO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Relatório da Pesquisa de Satisfação e Imagem do CNMP e do 

Ministério Público. p. 23.  Disponível em:< 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_da_pesquisa_CNMP_V7.pdf>. Acesso 

em: 21/01/2018.  
249 A respeito, também fornecendo indicações para o debate, a pesquisa desenvolvida pelo Centro de Estudos de 

Segurança e Cidadania (CESeC), da Universidade Candido Mendes-UCAM, com o apoio do Fundo de 

Investimento Social da Família A. Jacob e Bety Lafer, a qual destacou conclusivamente: “Em suma, o balanço 

que foi possível fazer com base na literatura prévia e nos dados coletados pela pesquisa do CESeC sugere a 

necessidade de se repensar o arranjo institucional concebido pelos constituintes de 1988, no sentido, não de 

restringir a independência funcional dos promotores e procuradores, mas de encontrar caminhos para uma 

padronização mínima das suas áreas e formas de atuação de modo que a defesa de direitos ocorra de fato por via 

institucional e o cumprimento das atribuições do MP possa ser efetivamente conhecido, cobrado e avaliado pela 

população. LEMGRUBER, Julita, RIBEIRO, Ludmila, MUSUMECI, Leonarda e DUARTE, Thais. Ministério 

Público: guardião da democracia brasileira? Rio de Janeiro: CESeC, 2016.  

 



116 

 

Por exemplo, quando ao exercer suas atribuições não consegue resolver no tempo devido e na 

extensão adequada os problemas sanitários que lhe são apresentados; retarda 

injustificadamente os impulsos que necessita empregar nos procedimentos que preside; não se 

esforça para obter, assim que possível e no âmbito transindividual, por intermédio de 

recomendações, termos de ajustamento de condutas ou audiências públicas, a resolução das 

ofensas ao direito à saúde.   

Mas, por que isso ocorre? Por quais razões o Ministério Público e seus 

integrantes, na arena em que os conflitos sanitários são discutidos, não conseguem, em certos 

casos, bem jogar na área e na posição que os preceitos constitucionais lhe reservaram? Quais 

os motivos principais que os levam a serem objetos de críticas? Basta apenas a preocupação 

com o preparo técnico-jurídico ou se mostra essencial a busca de um perfil diferenciado? 

Acredita-se que as respostas a essas questões perpassam pela: i) dificuldade - 

quando não ausente a preocupação -, de selecionar integrantes da instituição que possuam 

conhecimentos além do campo estritamente jurídico; ii) ausência de respeito - após o ingresso 

na carreira do Ministério Público -, das prioridades, metas e planejamento institucionais; iii) 

falta de interesse em torno da atuação preventiva; iv) carência de ênfase à tutela coletiva (em 

sentido lato); v) não oposição ao grande número de ajuizamento de ações; vi)  desvalorização 

da participação democrática; vii) proximidade não republicana com algumas das funções do 

Estado e viii) escassez de estrutura de apoio para bem enfrentar questões vinculadas ao direito 

à saúde, consoante será destacado na sequência. 

 

7.1.1 Concursos limitados ao dogmatismo jurídico 

   

O ingresso na carreira do Ministério Público viabiliza-se por rigoroso concurso de 

provas e títulos, sempre assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua 

realização e após o bacharel em Direito contar, no mínimo, com três anos de atividade 

jurídica250.     

                                                         
250 Art. 129, § 3º, da C.F. A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de 

promotor substituto (inicial da carreira) se dá quando da inscrição definitiva no concurso, com contagem que se 

inicia com a conclusão do curso de Direito (Resolução Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP nº 141, 

de 26 de abril de 2016 e STF. MS 28307 AgR/DF. 1ª T. Rel. Min. Luiz Fux, Julg. em 16.8.2016. Pub. em 

31.08.2016, com base no decidido pelo próprio STF na ADI nº 3460/DF. T. Pleno. Rel. Min. Carlos Britto, Julg. 

em 31.08.2006. Pub. em 15.06.2007. No STJ: REsp 1676831/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., 

Julg. em 05.09.2017, Pub. em 14.09.2017.    
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Não obstante a elevada exigência comum a esse concurso251, costuma-se cobrar 

dos candidatos profundo conhecimento de aspectos vinculados ao dogmatismo jurídico afeto 

às disciplinas constantes do programa de seleção. Tanto assim que, de modo geral, as 

exigências deixam de recair sobre conteúdos atrelados à Teoria Geral do Direito, à filosofia e 

à sociologia do Direito, à criminologia no Direito Penal, ao instrumentalismo que deveria 

umbilicalmente se unir ao Direito Processual, à percepção da necessidade de se diminuir a 

distância entre o mandamento constitucional e a realidade em vigor.  

Ao contrário, via de regra, os questionamentos resumem-se a padrão resultante do 

registrado na legislação, na doutrina e na jurisprudência, sempre com o propósito de 

selecionar aqueles que possuem excelência de saber estritamente jurídico252. Olvida-se que o 

profissional do Direito, para bem desempenhar seu encargo, deve também se preocupar em 

fornecer respostas capazes de produzirem eficácia social e, por isso, o atrelamento do saber 

jurídico a outros campos do conhecimento acaba por se apresentar importantíssimo. 

Aliás, muitos poucos órgãos do Ministério Público procuram pinçar dentre os 

participantes de seus concursos aqueles que também possuem, no mínimo, adequada 

formação em disciplinas que se convencionou denominar de humanidades ou humanísticas, 

dentre as quais: filosofia, antropologia, sociologia e ciência política. Descura-se, assim, do 

fato de que é essencial para o membro da instituição atuar com eficaz responsabilidade social, 

além de competência técnico-jurídica. Dessa forma, pois capazes de permitirem raciocínio 

crítico e reflexivo mais apurado e próximo da realidade cotidiana. 

Em verdade, a fim de que o membro do Ministério Público consiga contribuir 

eficazmente para o correto equilíbrio da própria balança jurídica, em benefício da pacificação 

do caso concreto (direto) e do progresso social (indireto), tornando mais eficiente e justo o 

produto de sua atuação, entende-se que os concursos de ingresso na carreira obrigatoriamente 

deveriam ter conotação diferenciada.  

Reforça essas premissas o fato de que, em muitos casos, mais do que servir à 

causa social, agindo em prol da tutela dos bens, direitos e interesses valiosos à sociedade, 

                                                         
251 Muitas vezes se dirige ao representante do Ministério Público, assim como ao membro da magistratura, 

afirmação no sentido de que lhes falta legitimidade para atuar em questões de natureza coletiva, posto que não 

eleitos pelo povo. A respeito, exercitando a imaginação do que seria a instituição caso seus agentes tivessem que 

concorrer a eleições: CASTRO, João Marcos Adede y. Legítimo Representante do Povo?!. Curitiba, Juruá, 

2011.  
252 E, em idêntico sentido, evitar a interposição de recursos por parte de candidatos, amparado na maioria das 

vezes com questionamentos cuja resposta está literalmente expressa na legislação. 
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diversos candidatos à carreira do Ministério Público, em verdade, procuram a estabilidade, o 

certo prestígio e prerrogativas que a ela supõem associados253. 

Por isso, os referidos certames deveriam se preocupar em selecionar os candidatos 

que consigam superar o desafio de ultrapassar o conhecimento fragmentado, melhor trabalhar 

a aplicação mais sistematizada e completa do Direito, com o apoio de princípios e regras de 

outras ciências. De igual modo optar - através das respostas que apresentarem às questões 

integrantes das fases que compõem o concurso, do resultado de exames psicotécnicos254 e do 

histórico acadêmico/profissional -, por aqueles mais próximos do perfil constitucional exigido 

de seus membros. 

É ilógico e irracional que os concursos de ingresso na carreira do Ministério 

Público restrinjam-se a programas, questionamentos e métodos de seleção fechados ao campo 

jurídico. Esse tipo de postura é capaz de selecionar profundos conhecedores do Direito. 

Todavia, a partir do conjunto de responsabilidades impostas à instituição, esse aspecto não 

garante a construtiva proteção de bens considerados como de relevância pública, inclusive 

diante da complexidade que o circundam no cenário social.  

Assim, pois os princípios e regras norteadores do direito à saúde, por exemplo, 

reúnem condições de ser melhor conhecidos e aplicados se o promotor de Justiça se preocupa 

em externar compreensão aberta ao saber próprio de outras áreas do conhecimento, 

enriquecendo a resposta que dará, adequando-a com mais propriedade à complexidade 

sanitária. A preocupação com essas considerações tem condições de, no mínimo, contribuir 

para se selecionar pessoas mais vocacionadas para o cargo e, de modo específico, voltados a 

bem trabalhar no campo do Direito Sanitário255. 

                                                         
253 Após realizar pesquisa, o Pesquisador e Professor nos Estados Unidos Salo Coslovsky salientou: “Who 

decides to be a prosecutor? Contrary to the popular image that Brazilian prosecutors are activists who choose this 

career to add legal power to their social vision (Paul 2007), a large proportion of  young prosecutors join the 

organization straight from law school and bring limited professional experience to the job. Moreover, my 

interviews indicate that many choose this career not out of a deep-seated conviction to serve the public, but 

rather throught a process of elimination, often attracted by the prestigie, high starting salary, and benefits 

associated with public legal careers in Brazil”. COSLOVSKY, Salo V. Relational regulation in the Brazilian 

Ministério Público: The organizational basis of regulatory responsiveness. In: Regulation & Governance. 

Milton (Australia): Blackwell Publishing Asia, nº 5, 2011, p. 76. 
254 Segundo prevalente nos Tribunais Superiores possíveis, desde que haja: 1) previsão legal; 2) previsão em 

edital; 3) objetividade dos critérios; 4) publicidade dos critérios; e 5) possibilidade de revisão do resultado 

mediante recurso. Conferir Súmula Vinculante nº 44, do Supremo Tribunal Federal. E mais: STF. Rcl 27961 

AgR. 1ª T. Rel. Minª. Rosa Weber, Julg. em 17.11.2017. pub. em 29.11.2017. 
255 Consoante resultado de pesquisa: “Os membros do MP compõem um segmento fortemente elitizado – na 

maioria, homens brancos, oriundos das classes média e alta. Como filtro social contribui não só o nível de 

exigência do concurso de entrada, mas também o requisito de três anos de atividade prévia na área jurídica. Se a 

elitização não determina, por si só, os tipos de atuação adotados, pode ter considerável influência na escolha de 

prioridades e na chance de recrutar profissionais vocacionados para as novas atribuições do órgão, isto é, 

conectados aos problemas das camadas mais pobres e mais vulneráveis da população”. LEMGRUBER, Julita, 
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A relevância pública inerente à saúde, admitida pelo povo e reconhecida 

expressamente em seu favor na ordem constitucional256, somente será realmente atingida 

quando o integrante do Ministério Público procurar tutelá-la tanto no âmbito individual 

indisponível quanto no coletivo, atentando-se para os valores e significados que a filosofia, a 

ciência política, a sociologia também são capazes de conferir ao direito à saúde. Tal qual 

mencionado em tópico anterior deste trabalho, o Direito Sanitário possui essência, 

características e peculiaridades que lhe são próprias, mas necessita por vezes buscar apoio e 

complementação em outras disciplinas para operacionalizar com eficácia e, disso também não 

pode descurar o membro do Ministério Público. 

Por isso, obrigatoriamente a seleção daqueles que irão integrar o Ministério 

Público deve preocupar-se com esses aspectos, a fim de restarem selecionados aqueles com 

prontidão de pensar não apenas linearmente preso à eficiência jurídica, mas também aberto a 

outras expressões do saber, a fim de garantir completude no trato do direito à saúde. 

Imprescindível destacar que o ensino do Direito no Brasil não procura 

desenvolver com a intensidade necessária, salvo raríssimas exceções, adequado 

relacionamento entre o jurídico e as diversas áreas do conhecimento.  

De modo particular, não há faculdade de Direito no Brasil que conte em sua 

respectiva estrutura curricular com o Direito Sanitário, enquanto disciplina específica, 

autonomamente considerada.  

Esse conjunto de situações colaboram para que o profissional do Direito tenha 

grau raso, baixo e inferior de conhecimento em aspectos inerentes à vastidão do direito à 

saúde e do sistema público em vigor para concretizá-lo. 

Por isso, partindo-se da premissa de que o Ministério Público tem a obrigação de 

bem tutelá-lo, imprescindível se exigir do interessado em ingressar na carreira do Ministério 

Público, quando do concurso257, noções mais sofisticadas a respeito desse direito 

fundamental, assim como dos instrumentos necessários para bem defendê-lo. Importante 

ainda que esse tipo de conhecimento esteja subsidiado em outras disciplinas humanísticas e 

com maior amplitude ao Direito Sanitário, inclusive porque a instituição vem sendo cada vez 

mais procurada para dirimir conflitos envolvendo o direito à saúde. Logo, de todo justificado 

que os concursos de ingresso na carreira reservem espaço às referidas matérias.  

                                                                                                                                                                                

RIBEIRO, Ludmila, MUSUMECI, Leonarda e DUARTE, Thais. Ministério Público: guardião da democracia 

brasileira? Rio de Janeiro: CESeC, 2016.  
256 Art. 197, da C.F. 
257 Aliás, consta da X Conferência Nacional de Saúde proposição de “inclusão da legislação do SUS nos cursos 

preparatórios e exames de seleção de Procuradores e Promotores” do Ministério Público (item 10.6, de seu 

Relatório). 
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Caso assim não se proceda, o candidato, ao ser aprovado no certame, tende a não 

garantir a defesa apropriada e justa do direito à saúde, em manifesto prejuízo dos usuários do 

sistema de saúde. Afinal, por ausência de conhecimento e perfil próximo de pensamento 

sistêmico e aberto, o resultado da atuação do Ministério Público tende a não ser satisfatório. 

Conquanto tenha o promotor de Justiça poder-dever de resolver questões sanitárias 

extrajudicialmente, não terá eficazes argumentos, rotina de atuação e critérios de resolução 

capazes de bem garantir a proteção do direito à saúde, na sua extensão e profundidade. 

Enquanto consequência, precisará acionar a função jurisdicional do Estado com maior 

frequência e, ao fazê-lo, submeterá questão ainda ausente do amadurecimento exigível para 

que a decisão judicial seja eficaz jurídica e socialmente.  

Assim, observa-se que a opção por selecionar apenas os candidatos melhor 

conhecedores de temas jurídicos, desvinculados do saber decorrente de outros terrenos do 

conhecimento verdadeiramente contribui para gerar profissionais descomprometidos com a 

proteção sanitária a todos devida. Também coopera para que se mantenham distantes do valor 

conferido ao bem jurídico saúde por grande parte dos integrantes da sociedade. Concorre para 

evitar que contribuam à eficaz abordagem e implantação de políticas públicas sanitárias e 

impede que se aproximem do significado de saúde e de importantes aspectos atrelados ao 

sistema concebido para operacionalizá-la, a bem da preservação ética da vida. 

Paralelamente, após tornarem-se membros do Ministério Público, devem 

metodologicamente portar-se de maneira que sua atuação seja a mais eficaz possível, motivo 

pelo qual, o respeito a certas prioridades, em um cenário social de abrangente conflituosidade, 

mostra-se extremamente significante. 

 

7.1.2 Desrespeito às prioridades institucionais 

 

A execução das incumbências constitucionais afetas ao Ministério Público 

mostra-se árdua e de grande responsabilidade. Não somente porque englobam direitos de 

extremo significado aos integrantes da sociedade, mas também em função de trazerem em si 

vasta gama de aspectos, preceitos e valores. Nesse sentido, ressalta-se: i) o grande número de 

princípios e de regras que integram nossa ordem jurídica; ii) as múltiplas medidas que 

necessitam ser empregadas para garantir eficácia ao processo democrático, inclusive com 

envolvimento popular no controle e implantação de políticas públicas, com respeito à 
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diversidade social e iii) a diversidade de interesses sociais e individuais indisponíveis, além da 

necessidade de adaptar a tutela jurídica às suas peculiaridades. 

Diante dessa amplitude de cenário, ao Ministério Público se mostra essencial o 

planejamento, a organização, o monitoramento e o controle de sua atividade. Caso contrário, 

sua atuação tende a manter descompasso com a realidade social, distanciando-se dos encargos 

constitucionais que lhe foram destinados, a promover soluções insipientes, não amadurecidas, 

em desprestígio de direitos considerados fundamentais.  

As críticas nesse sentido já aparecerem no campo sanitário.  

Ao se defrontar diariamente com a inadequada oferta de ações e serviços de saúde 

em prol da população usuária da rede pública de saúde - que vão desde a má execução de 

atividades integrantes do nível primário ou básico de atenção, passando pela demora no 

agendamento e consulta em diversas especialidades médicas e culminando com a falta de 

leitos hospitalares -, deve sempre buscar o Ministério Público a melhor técnica jurídica para 

tratar desses inúmeros conflitos. Mas isso não é o bastante, pois precisa atuar de forma 

organizada, planejada e ordenada, sob pena das iniciativas não proporcionarem a apropriada 

tutela do direito à saúde. 

Com o escopo de que não se guie ao acaso e objetivando evitar intervenção 

defeituosa, desfavorável e aquém da proteção que a saúde faz jus receber, necessita a 

instituição atuar com base em prioridades, metas e objetivos. O contrário gerará críticas sobre 

sua atuação, pois as questões sanitárias - diante da complexidade que lhes é comum -, são 

dinâmicas, versáteis, mutáveis. Por isso, no enfrentamento das demandas apresentadas, 

necessita eleger aquelas que precisam ser tratadas estrategicamente de maneira prioritária, 

orientativa e indicadora de referencial. 

Para tanto, apresenta-se importantíssima a eleição de estratégias operacionais de 

intervenção. Contudo, para tanto, mister oportunizar não somente à sua coletividade interna, 

mas também à sociedade ocasião para se manifestarem nesse importante processo. 

As diversas situações que se configuram como prejudiciais à correta 

disponibilização de ações e serviços de saúde, exigem do integrante da Instituição dedicação 

especial, atenção apurada, voltada, no mínimo, para as prioridades institucionalmente 

eleitas258. 

                                                         
258 “Estas agendas do Ministério Público costumam ser constituídas a partir da constituição interna de “grupos de 

estudos” ou “núcleos de trabalhos temáticos”, normalmente integrados por membros da instituição que em 

virtude de uma intensa atuação em determinada matéria adquiriram grande expertise no assunto”. 

CASAGRANDE, Cássio. Ministério Público e a judicialização de políticas públicas. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2008. p. 131. 
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         Todavia, isso não é o bastante. Em acréscimo, torna-se primordial que as 

prioridades sejam claras, precisas, determinadas e, sobretudo, definidas a partir de critérios 

objetivos e democráticos, ouvindo e permitindo a participação não apenas dos membros da 

instituição a respeito, mas também da sociedade, visto ser a principal destinatária desse 

caráter prioritário. 

        Para tanto, a Instituição pode divulgar interna e externamente aos seus quadros, 

inclusive por intermédio dos meios de comunicação possíveis - não apenas no campo da 

saúde, mas também nas demais (educação, meio ambiente, consumidor, idoso, infância e 

juventude, etc) -, a possibilidade de seus integrantes e dos cidadãos em geral destacarem as 

prioridades que esperam ver trabalhadas pelo Ministério Público durante determinado lapso 

temporal. Ou, então, a designação de audiências públicas para a colheita das informações 

necessárias, capazes de subsidiarem o planejamento institucional, garantindo posteriormente a 

publicidade dos resultados apurados.  

        Os desafios a serem enfrentados são diversos. Por exemplo, grande parcela dos 

profissionais de saúde não possui formação voltada ao atendimento humanizado e acolhedor 

e, muito menos, conhecimento de todas as regras orientadoras do próprio sistema público de 

saúde. De igual forma, as desigualdades sociais, as inúmeras diferenças presentes no viver em 

sociedade e o aumento de pessoas carentes de recursos materiais também geram constantes 

conflitos. Por isso, a atuação com base em metas e estratégias mostra-se essencial, sendo certo 

que a adesão ao plano de prioridades eleitas apresenta-se fundamental para que a intervenção 

ministerial possa se apresentar produtiva, segura e eficaz. 

Longe de referendar o esquecimento, o abandono das situações e medidas 

averiguadas como não prioritárias, busca-se verdadeiramente enfatizar a necessidade de restar 

orientado que, em determinado momento temporal, o trato mais eficiente a determinadas 

situações prioritárias acaba por proporcionar proteção capaz de, inclusive, produzir reflexos 

positivos às situações não prioritárias.  

Por conseguinte, ao se incluir como meta institucional prioritária a atualização dos 

planos de saúde existentes no âmbito municipal, estadual e nacional, as atividades 

direcionadas para o alcance de tal fim, corolariamente, também proporcionarão que as ações e 

serviços de saúde constantes desse importante instrumento sanitário no âmbito do sistema 

público de saúde indiretamente também resultem melhor protegidas. 

Importante registrar que a necessidade de respeito às prioridades institucionais 

não ofende o princípio da independência funcional, sobretudo quando derivam da percepção 

que se faz da realidade social, pela própria classe de membros da instituição.  
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Todavia, repita-se, o debate e a definição institucional de prioridades não podem 

permanecer limitados aos órgãos da administração superior do Ministério Público. Necessita-

se, a fim de que a escolha das prioridades, metas e objetivos possa ser proclamada como 

minimamente democrática e legítima sob o enfoque social, possibilitar a participação de todos 

aqueles membros e cidadãos que se prontifiquem participar do processo de eleição dessas 

prioridades. É bem verdade que esse processo necessita ser melhorado, incrementado, a fim 

de que possa ser realmente compreendido por democrático. 

No entanto, em alguns ramos do Ministério Público, tal qual já ocorre no Estado 

do Paraná, possibilita-se aos seus integrantes a participação quando da eleição das metas 

prioritárias. Nessas hipóteses, ao se permitir tal influência oriunda das procuradorias de 

Justiça, promotorias de Justiça, procuradorias da República, procuradorias do trabalho, grupos 

de estudos, centros de apoio ou equivalente, mostra-se contraditório e ilegítimo que os 

integrantes possam se insubordinar contra a prioridade funcional estabelecida259. 

Além do mais, a independência funcional não assume conotação absoluta, muito 

menos se mostra caracterizada por mera discricionariedade. Sofre a influência do priorizado 

institucionalmente, enquanto metas e objetivos de atuação, mostrando-se oportuno e coerente 

que se siga o definido pela instituição para o bom desempenho institucional de suas funções. 

Neste caso, a liberdade mais apareceria escolha da técnica para assegurar cumprimento ao 

deliberado institucionalmente.  

Logo, havendo a escolha institucional de que uma das metas do Ministério 

Público será o acompanhamento da execução dos planos de saúde - aproveitando o exemplo 

explicitado e, por consequência, das políticas públicas encampadas para a sua realização -, 

deve o membro da Instituição, sem descurar das demandas que lhe surgem na práxis 

cotidiana, procurar voltar sua atenção e esforço ao atendimento, no mínimo, dessa prioridade 

institucional. Realça-se a importância do documento de metas em vigor ser fruto de 

                                                         

259 Em síntese conclusiva, ao apresentar trabalho específico sobre o assunto, Walter Paulo Sabella adverte: 

“Dessas reflexões deflui, inelutável, a constatação de que a independência funcional, não obstante a relevância 

de que se reveste na arquitetura orgânica da Instituição do Ministério Público, e contrariamente ao que possam 

preconizar alguns, não se põe na seara da intangibilidade absoluta.  Sob a égide de uma Constituição 

compromissiva, ricamente principiológica, com hierarquização explícita ou implícita de princípios, a 

independência funcional também se expõe ao inevitável cotejo de peso com outros princípios, como é próprio do 

método aplicativo da ponderação, e como se faz inevitável num cenário social diuturnamente marcado pelos 

reclamos emergenciais de massas em conflito, às quais se impõe assegurar a efetividade dos direitos 

proclamados na Constituição”. SABELLA, Walter Paulo. Independência funcional e ponderação de 

princípios. Disponível em: https://conamp.org.br/pt/biblioteca/artigos/item/505-independencia-funcional-e-

ponderacao-de-principios.html. Acessado na data de 5.4.2017. 
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elaboração participativa, representativa dos objetivos sanitários que se espera alcançar durante 

o lapso temporal em que vige. 

       Além disso, o atuar do Ministério Público necessita ocorrer em tempo oportuno, 

com ênfase na atuação preventiva, sob pena da ameaça ou ofensa à saúde gerar graves danos 

individuais ou coletivos. 

 

7.1.3 Insuficiente atuar preventivo 

 

Na área sanitária deve vigorar contínuo processo de busca da garantia do bem-

estar físico, mental e social. Nesse sentido, exige-se prontidão para evitar que a atuação 

devida somente se inicie quando constatada a degradação da saúde dos indivíduos ou 

verificada a violação às regras norteadoras do sistema público de saúde. A falta de postura 

diligente - representada pela ausência de operatividade e espera da configuração de ameaça de 

lesão ou de efetiva lesão à saúde -, reúne condições de contribuir para o agravamento 

irreversível das condições de saúde, não poucas vezes dando causa à morte das pessoas. 

Por conseguinte, além da priorização exposta anteriormente, o agir para garantir 

enfoque à prevenção também se mostra primordial260, como forma de previamente 

proporcionar o alcance da prestação sanitária legalmente devida, antecipando-se à ocorrência 

do infortúnio ou da configuração de resultado danoso à saúde. O contrário propicia clara 

dificuldade de retorno ao status quo ante, autorizando que críticas severas possam ser 

dirigidas à instituição.  

A postura ágil e hábil a inibir o aparecimento ou a propagação de doenças, o 

agravamento do estado de saúde das pessoas, deve ser constante, inclusive para que as ações e 

serviços de saúde integrantes do sistema concebido para a promoção, proteção e recuperação 

a saúde dos indivíduos alcancem efetividade.  

Em direção contrária, a intervenção meramente reativa, quando já verificada a 

ameaça de lesão ou a lesão à saúde, realça a morbidade, o triste papel hospitalocêntrico da 

saúde. Garante ênfase apenas aos efeitos, relegando, quando muito a segundo plano, o 

enfrentamento das causas. Torna mais difícil a restauração da saúde afrontada parcial ou 

totalmente por alguma doença e eventuais comorbidades. Por fim, além do prejuízo 

diretamente sofrido pelas pessoas, torna o enfrentamento da doença mais oneroso, caro, 

                                                         
260 Artigo 198, inciso II, da Constituição Federal. 
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exigindo maior esforço humano, financeiro e social para a reaquisição da saúde, quando 

possível.  

 Por isso, antes mesmo da constatação do aumento dos casos de tuberculose, de 

todo salutar provocar o gestor e o órgão competente a implantar políticas públicas capazes de 

evitar e impedir, preventivamente, a proliferação da referida doença. A falta de intervenção 

inibitória contribui para se perder as rédeas sobre seu controle, dando azo à sua endemia. A 

mesma compreensão pode-se ter em relação à dengue, à malária, leishmaniose, a 

esquistossomose, a doença de Chagas, a hanseníase, etc. Caso não sejam trabalhadas 

preventivamente, em termos epidemiológicos, as consequências podem ser extremamente 

negativas. 

De igual modo, como a saúde se estrutura em redes e níveis de atenção, o trabalho 

preventivo tem condições de cada vez mais situar as pessoas dentro do campo de atuação 

básico da saúde, evitando que venham a precisar de tratamento nos níveis de média e alta 

complexidade.   

Ou seja, a conduta pautada pela prevenção merece ser incentivada e adotada, pois 

ao se preocupar em agir preventivamente, consegue-se antecipação à ocorrência de infortúnio 

ou à configuração de dano à saúde, muitas vezes mostrando-se apto a inibir a continuação ou 

o agravamento da doença.  

A ausência de atuação nesse sentido, quando injustificada, autoriza se questionar 

o Ministério Público. A postura eminentemente repressiva se apresenta em muito aquém 

daquela atrelada ao campo sanitário, mostrando-se capaz de ocasionar nefastas consequências 

à saúde das pessoas, intensificando as comorbidades, agravando as doenças.  

Aliás, caso tivesse a possibilidade de atuar preventivamente e optou, sem motivo 

justificado, por deixar de intervir com base na prevenção, contribuindo inexoravelmente para 

a configuração de prejuízo ao direito à saúde, com demonstração do dano e do nexo causal, o 

agente do Ministério Público responsável poderá ser regressivamente acionado por parte do 

Estado (gênero). 

Afinal, os serviços de saúde necessitam ser eficazes261 e os entes públicos 

possuem a responsabilidade jurídica e social de assegurar a contínua implantação e execução 

de políticas públicas262, a bem da coletividade. 

                                                         
261 “Os serviços públicos em geral necessitam ter “qualidade”. Se o serviço for deficiente, o usuário deve ser 

indenizado, já que ele é contribuinte (direta ou indiretamente) e tem direito a uma prestação de serviço público de 

qualidade. VARGAS, Jorge de Oliveira. Responsabilidade civil do Estado pela demora na prestação da 

tutela jurisdicional. Curitiba, Juruá: 2000. p. 50. 
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A tais ponderações merece somar-se o fato de que existem inúmeras vantagens 

em se procurar assegurar terapêutica transindividual à proteção da saúde, conforme a seguir 

destacado. 

 

7.1.4 Maior ênfase à proteção individual em detrimento da transindividual 

 

A tutela do direito à saúde, em muitos casos, resta indevidamente proporcionada, 

pois a proteção resume-se e se contenta com a relação jurídica de direito material individual. 

Logicamente, existem situações nas quais o indivíduo isoladamente considerado tem o seu 

direito à saúde ofendido e este necessita ser tutelado, em virtude da indisponibilidade que o 

caracteriza, até mesmo pelo Ministério Público263. Mas, como as questões atreladas à saúde 

tendem a repercutir e a atingir a outros, em maior ou menor dispersão, torna-se recomendável, 

sempre que possível, conferir tratamento coletivo, à vista dos benefícios que tal maneira de 

proceder tem condições de proporcionar. 

A saúde apresenta fatores que vão além do ser individualmente considerado, a 

partir da percepção de que não é particularizável a um sujeito específico, mas sim, ao mesmo 

tempo, em maior ou menor extensão, a uma gama considerável de pessoas disseminadas na 

sociedade. 

No entanto, em muitos casos, dificilmente percebem-se os pontos positivos 

atrelados e inerentes à tutela coletiva em sentido amplo, incentivando-se a promoção da 

defesa individual de pacientes, distanciando-se das situações de fato e das causas comuns que 

melhor seriam tratadas coletivamente.   

A dificuldade, consoante bem ressalta Joaquin Silguero Estagnan, decorre de 

fatores internos e externos. O primeiro inicia-se com o dogmatismo, posto ser capaz de 

provocar distanciamentos da realidade social em constante progresso, ao visualizar os 

postulados jurídicos como resultados definitivos e imutáveis, entravando o aperfeiçoamento 

constante do próprio Direito. Perpassa, ainda, por posição que avulta a supremacia dos 

direitos individuais, de maneira a turvar a visão dos operadores do direito, fazendo com que 

                                                                                                                                                                                
262 “Por outro lado, desde que exigível da Administração a execução da obra ou a prestação do serviço que teriam 

prevenido ou evitado o evento danoso sofrido pelo particular, identifica-se na conduta omissiva estatal a causa 

bastante para determinar a responsabilidade objetiva do Estado por sua reparação: no simples descumprimento 

de obrigação exigível já está embutida a ideia de culpa, só elidível se não demonstrada a excludente da 

inexigibilidade do ato omitido, posto como causa do dano, se demonstradas as exceções convencionais do caso 

fortuito, da força maior ou do ato próprio do ofendido”. CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do 

Estado. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p.  286. 
263 Parte final do art. 127, caput, da C.F. 
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não se atentem para as peculiaridades dos direitos supraindividuais, empobrecendo a defesa a 

que fazem jus. Por outro lado, insere-se nos externos a aparição rotineira de novos grupos 

sociais (grupos de pacientes (saúde), grupos de moradores (meio ambiente e segurança 

pública), grupos de consumidores (consumidor)), somado ao “crescimento do Estado de Bem-

Estar” e ao aumento de intervenção estatal a que dá causa264.  

Por isso, repita-se, sem descurar da importância de abordagem pontual de caráter 

individual indisponível em determinadas hipóteses, mostra-se oportuno e valioso conferir 

proteção jurídica coletiva (em sentido amplo) às questões de saúde. Mas, por quê? 

Pois assim: i) consegue-se conceder resposta unitária a conflitos com dispersão 

social; ii) evita-se a ocorrência de multifários prejuízos e a prolação de decisões 

contraditórias; iii) contribui-se com a diminuição da sobrecarga da função jurisdicional, 

derivada da necessidade de apreciação de elevado número de causas particulares; iv) 

favorece-se o acesso ao sistema de justiça; v), assegura-se que as questões sanitárias sejam 

resolvidas dentro do adequado contexto epidemiológico, evitando que a mesma problemática 

se alastre e se torne de difícil solução; vi) estimula-se os gestores a planejarem e organizarem 

as ações e saúde sempre de maneira coletiva, não se atendo à resolução individual das 

questões, vii) favorece-se a resolução das questões com maior celeridade e economia e, por 

fim viii) garante-se com maior propriedade que os usuários da rede pública recebam tutela 

jurídica apoiada na igualdade substancial. 

Todavia, em função da formação acadêmico-jurídica dos operadores do Direito 

voltar-se aos princípios e às regras norteadores dos conflitos individuais, somado ao fato de 

que, em sociedade, o fator econômico tem grande preponderância, inclusive sobre direitos 

fundamentais, rotineiramente deixa-se de assegurar trato jurídico coletivo às matérias 

atreladas à saúde. 

Ao assim se proceder, contribui-se para que os resultados sejam contraditórios 

entre si. Também favorece que alguns venham a receber tratamento privilegiado e prioritário 

em relação a outros, em flagrante desrespeito à isonomia substancial, também norteadora do 

sistema público de saúde.  

Afinal, inclusive do ponto de vista social, de todo procedente procurar que a 

saúde seja tutelada sob o enfoque coletivo em sentido amplo, por intermédio de uma de suas 

espécies: difuso265, coletivo266 ou individual homogêneo267. 

                                                         
264 ESTAGNAN, Joaquin Silvero. La tutela jurisdiccional de los intereses coletivos através de la 
legitimación de los grupos. Madrid: Dykinson, p. 28-29. 
265 Resultante de realidade social pautada pela massificação e de uma sociedade cada vez mais participativa e 

menos individualista, que por estarem espalhados na coletividade e não possuírem uma relação jurídica-base, 
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A tutela do direito à saúde apenas com enfoque individual, muitas vezes adotada 

por membros do Ministério Público, torna inferiorizada a resposta no contexto sanitário. 

Impede que se consiga avanços de ordem social, econômica, política e cultural na proteção da 

saúde pública. Favorece que a preocupação permaneça restrita a valores exclusivamente 

individuais. Dificulta a devida aproximação do agir institucional à visão de complexidade 

próxima ao direito à saúde. Assim, causa-se prejuízo ao todo, em favorecimento - senão 

indevido -, da parte (unicamente de um indivíduo no cenário sanitário). 

O Ministério Público, ao atuar apenas em prol da questão individual, desestimula 

ainda a cooperação entre os usuários do sistema público de saúde. Incentiva que, 

egoisticamente e sem preocupação para com o semelhante, o paciente ameaçado de lesão ou 

já ofendido em seu direito à saúde, apenas busque resolver a sua situação individual, não se 

preocupando em buscar resolução que alcance a todos, com equidade.  

Por exemplo, na hipótese do paciente necessitar para a terapêutica que lhe foi 

prescrita de bolsas de colostomia e se defrontar com a ausência desse produto na rede pública, 

equivocado ao Ministério Público, ao tomar conhecimento dessas circunstâncias, limitar-se 

preocupar com a situação concreta, isoladamente. A partir de suas obrigações constitucionais, 

além da questão individual indisponível, deve preocupar-se em colaborar para que a falta de 

bolsas verificada seja o mais prontamente possível sanada. Em sentido contrário, além de 

privilegiar paciente determinado, deixa indevidamente de promover o tensionamento exigido 

para que o desabastecimento desse tipo de produto venha a ser resolvido em prol da 

coletividade de pacientes usuários da rede pública de saúde. 

Favorece-se o individual, em detrimento do coletivo, o que além de ser 

inapropriado, contraria preceitos de Justiça. Além disso, mostra-se capaz de proporcionar a 

proliferação do ajuizamento de demandas individuais, fator também objeto de críticas, a ser 

tratado no item que segue. 

 

                                                                                                                                                                                

geram a indeterminação dos membros do grupo social, a indivisibilidade e indisponibilidade do objeto do 

interesse, bem como a elevada conflituosidade interna e a versatilidade no espaço e no tempo. 
266 Direito ou interesse de natureza indivisível, referentes a grupo, classe ou categoria de indivíduos, cujos 

componentes estão unidos entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica-base. 
267  Direito ou interesse referente a pessoas determinadas do grupo social que, por questões de ordem prática e 

por serem decorrentes de uma causa comum, juridicamente são visualizados e tratados processualmente de 

forma molecular, muito embora o objeto, do ponto de vista fático, seja divisível, disponível e haja a 

possibilidade de que, em virtude da ofensa ao bem lesado, a reparação possa se dar diretamente, 

pessoalmente 
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7.1.5 Incentivo à judicialização 

 

O Ministério Público possui instrumentos capazes de garantir a resolução dos 

conflitos de saúde ainda no âmbito extrajudicial. No entanto, em determinadas ocasiões - 

mesmo sem ter reunido todos os elementos necessários para, com resolutividade, solucioná-

los eficazmente -, seus membros optam por ajuizar ações.   

Essa postura tende a gerar prejuízo ao próprio sistema público de saúde e aos seus 

usuários. Assim, pois exemplificativamente não se investigou a altura se determinado 

tratamento submetido à apreciação e julgamento judicial realmente trará vantagens ou 

benefícios concretos aos pacientes. Ou pior, se nessa situação escolhe-se tutelar a saúde das 

pessoas de forma individual, ajuizando diversas ações, a ponto de, inclusive, 

equivocadamente  - pois não há comprovação científica sobre os benefícios da terapêutica 

prescrita -, apenas se assegurar judicialmente benefícios a alguns, em detrimento da 

universalidade daqueles que utilizam o referido sistema268.                                 Aprende-se, na teoria e na prática, que o ajuizamento de demandas tendentes a resolver conflitos jurídicos de interesses não se  

Por isso que, firme no propósito de defender as questões de saúde de modo geral e 

assegurar a correta implantação de políticas públicas, muitas vezes não conhecidas 

adequadamente no âmbito jurisdicional, acredita-se que o Ministério Público, 

institucionalmente, precisa se postar contrário à judicialização ou ao que se denominou de 

demandismo269.  

A judicialização a que ora se refere se atrela ao fenômeno do excessivo e reiterado 

ajuizamento de ações, sem preocupação maior com a resolução das causas relacionadas aos 

efeitos que se busca combater.  

Ao contrário do que se possa imaginar, essa prática revela atuação 

preponderantemente passiva e muito próxima do simples combate pontual. Parte-se dessa 

afirmação, visto que nesses casos, apenas se tem a preocupação de meramente transferir ao 

Judiciário a obrigação de solução de determinadas controvérsias, muitas vezes inclusive 

deixando de lhe explicitar a melhor forma de resolver a inconstituticionalidade e/ou 

                                                         
268 Nesse sentido: “Sempre que um juiz determina que o Estado deve pagar pelo tratamento de um cidadão, ele 

precisa ter em mente que o dinheiro para cobrir esse gasto deverá sair de algum lugar. Se isso for continuamente 

ignorado, o risco que se corre é o de acúmulo de ações individuais gerar um grande prejuízo à coletividade. Não 

pode um único juiz ou médico (também agente do MP), sozinhos, contrariarem toda a lógica, todas as 

legislações e normas pré-existentes”. LOTTENBERG, Claudio. Saúde e cidadania: a tecnologia a serviço do 

paciente e não o contrário. São Paulo: Atlas, 2015. p. 41. 
269 Interessante conferir: GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma Teoria Geral do Ministério 

Público. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013 
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ilegalidade diagnosticada, o que deve ser veementente evitado no âmbito da saúde e em 

outras áreas de relevância pública.  

Na contemporaneidade, o Ministério Público tem condições de eficazmente 

resolver os desafios sanitários que lhe são apresentados ou conhecidos, de ofício, após a 

instauração de notícias de fato270, procedimentos administrativos271, procedimentos 

preparatórios272 e inquéritos civis273.  

Ao seu turno, o acesso às informações atreladas à gestão do sistema público de 

saúde está cada vez mais facilitado, inclusive porque os entes públicos estão obrigados a 

divulgá-las, em respeito à publicidade e à transparência de seus atos. Por isso, grande parte 

dos dados trabalhados em saúde pública atualmente estão divulgados e compõem, de forma 

exemplificativa, os sistemas atrelados ao Departamento de Informática do SUS-

DATASUS274.  

Além desses elementos, tem a instituição condições e legitimidade para requisitar 

informações, expedir recomendações administrativas275, realizar audiências públicas276 e 

celebrar termos de compromisso de ajustamento de conduta277.  

                                                         
270 Autuação derivada de questão dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, ou iniciada de 

ofício por estes, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, que ainda não tenha gerado um feito 

interno ou externo, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal, a entrada de 

atendimentos, notícias, documentos ou representações, com o propósito maior de verificar sua plausibilidade.  
271 Reservados ao acompanhamento e fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e de políticas 

públicas, e a demais procedimentos não sujeitos a inquérito civil, procedimento preparatório ou procedimento 

investigatório criminal, de atribuição do Ministério Público, e que não tenham o caráter de investigação cível ou 

criminal. 
272 Procedimento preliminar ao inquérito civil público que visa a apurar elementos para identificação dos 

investigados ou do objeto pertinente. 
273 Procedimento instaurado mediante portaria, sob a responsabilidade exclusiva do Ministério Público, com a 

finalidade de subsidiar sua atuação, tanto extra quanto judicialmente. 
274 Dentre eles Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES, Gerenciador de Ambiente Laboratorial-

GAL, Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da Atenção Básica-SISHIPERDIA, 

Indicadores e Dados Básicos-IDB, Sistema de Informação da Atenção Básica-SIAB, Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Saúde-SIOPS, Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações-

PNI, Sistema de Acompanhamento da Gestante-SISPRENATAL, Sistema de Informações Ambulatoriais-SIA e 

Sistema de Informações Hospitalares do SUS-SIHSUS, além de outros. 
275  De acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP nº 23/2007: “Art. 15. O 

Ministério Público, nos autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, poderá expedir recomendações 

devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como aos 

demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover”. 
276 Conforme registrado no art. 1º, §1º da Resolução CNMP nº 82/102: “As audiências públicas serão realizadas 

na forma de reuniões organizadas, abertas a qualquer cidadão, representantes dos setores público, privado, da 

sociedade civil organizada e da comunidade, para discussão de situações das quais decorra ou possa decorrer 

lesão a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, e terão por finalidade coletar, junto à sociedade e 

ao Poder Público, elementos que embasem a decisão do órgão do Ministério Público quanto à matéria objeto da 

convocação ou para prestar contas de atividades desenvolvidas”.  
277 Segundo dispõe a Resolução CNMP nº 23/2007: “Art. 14. O Ministério Público poderá firmar compromisso 

de ajustamento de conduta, nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou lesão aos interesses ou 

direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, visando à reparação do dano, à adequação da conduta às 
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Esses aspectos ganham contornos de maior efetividade caso o integrante do 

Ministério Público participe e costume manter contato direto com fatos sociais, políticos e 

administrativos que reclamam sua diária intervenção, a partir de suas atribuições. Não 

permanecendo restrito ao seu local de trabalho e procurando constantemente conhecer da 

realidade sanitária, a solução de ameaças ou de ofensas a bens maiores (não somente saúde, 

mas também educação, patrimônio público, consumidor, meio ambiente) pode se tornar 

concreta e eficaz.  

Nesse processo de interação entre a atividade jurídica e a realidade na qual aquela 

está inserida, a atuação do Ministério Público deve ocorrer sem excesso, exacerbação de suas 

atribuições e do modo mais discreto e efetivo possível. O que mais importa aos usuários da 

rede pública de saúde é a completa e efetiva resolução das impropriedades, ilegalidades e 

inconstitucionalidades, somadas à adequada implementação e execução de políticas públicas. 

Pouco tem importância quem, na ordem pública, logrou o êxito de alcançar esses resultados. 

Relevante sim, apresenta-se a oferta e a garantia de fruição das ações e serviços públicos de 

saúde. 

Nesses termos, dispõe de ferramental e meios para intervir positiva, 

construtivamente, bem investigar e adotar providências contra a possibilidade de ofensa ou a 

concreta lesão ao direito à saúde, mesmo na seara extrajudicial. 

Logicamente, existirão situações nas quais a resolução extrajudicial das questões 

não será possível. Nessas ocasiões, à vista da indisponibilidade do direito, imprescindível será 

“bater às portas” do Judiciário, ingressando-se com a competente ação. Mas isso, repita-se, 

sempre fugindo do simples e “acomodado” ajuizamento de ações. Mister se tentar esgotar as 

formas de resolução da problemática sanitária sem a judicialização (última ratio). Quando 

indispensável, garantir-se amadurecimento em torno do objeto da controvérsia e se conseguir 

formular pedido certo e determinado, capaz de efetivamente proteger o bem a ser tutelado, 

agora através da função jurisdicional do Estado, já que antes assim não foi possível. 

Por conseguinte, o enfoque à atuação extrajudicial, fugindo do que se 

convencionou denominar de judicialização, objeto de cada vez maior crítica, mostra-se capaz 

de assegurar resolutividade à implantação de políticas públicas, a partir da contribuição do 

Ministério Público. 

                                                                                                                                                                                

exigências legais ou normativas e, ainda, à compensação e/ou à indenização pelos danos que não possam ser 

recuperados”. 
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A cooperação necessita ainda direcionar-se ao fortalecimento da democracia em 

saúde, o qual passa junto ao fortalecimento da participação democrática, objeto de posteriores 

comentários. 

    

7.1.6 Desestímulo ao fortalecimento da participação democrática 

 

O Ministério Público, na tutela do direito à saúde e a partir dos deveres que lhe 

foram impostos pela ordem constitucional, possui grandes responsabilidades. No entanto, 

apresenta elevado grau de equívoco raciocinar e proceder no sentido de que as constantes 

transformações e mudanças pelas quais o sistema de saúde necessita passar, qualitativa e 

quantitativamente, dependem exclusivamente ou em grande parte da atuação da instituição ou 

do Judiciário.   

O aprimoramento do direito à saúde resulta de diversas iniciativas. Passa, dentre 

outras, pela necessidade da formação dos profissionais da área da saúde aproximar-se do 

coletivo, dos gestores de saúde (secretários municipais, secretários de Estado e o Ministro da 

Saúde) no Estado brasileiro, não apenas do ponto de vista normativo, possuírem autonomia 

para bem gerenciarem as ações e serviços públicos de saúde. Ainda perpassa pelo apropriado 

financiamento da saúde278, com destinação dos recursos mínimos estabelecidos pela ordem 

constitucional em prol do direito à saúde, também seguindo em direção, 

exemplificativamente, ao grau de importância que o povo lhe dirige e de recepção da classe 

política a esses aspectos nas respectivas agendas políticas. 

Portanto, absurdo o Ministério Público pretender arvorar-se como “salvador da 

pátria”, colocando-se como capaz de, sozinho, imprudente e heroicamente, conseguir êxito na 

tutela da saúde. Como exemplificativamente destacado, o aperfeiçoamento da administração e 

oferta de ações e serviços de saúde imprescindivelmente decorrem da atuação de diversos 

atores, alguns inclusive mais próximos e propriamente integrados ao campo sanitário.  
                                                         
278O financiamento necessita ser tratado como um dos pontos centrais de gestão, mostrando-se importante que a 

União, na atualidade, incremente o repasse de recursos aos Estados e aos Municípios. Este, na praxis, é o ente 

que melhor respeita os parâmetros mínimos de destinação de valores próprios em prol da saúde. Como a crise 

presente na esfera federal produz importantes reflexos nos outros setores da federação, legítimo que colabore 

para a ampliação orçamentária e financeira das ações e serviços executadas no âmbito estadual e municipal. De 

igual modo, os Estados, em maior ênfase que os Municípios, também devem direcionar recursos no percentual 

mínimo de 12% à saúde, conforme sua responsabilidade constitucional, incluindo nesse cálculo apenas 

efetivamente o que pode ser compreendido como ações e serviços sanitários278. Além disso, mister que os 

valores destinados à saúde permaneçam concentrados nos respectivos fundos de saúde – valioso instrumento de 

recepção única dos recursos - ou, quando muito, diante da inviabilidade contábil, em subcontas, atreladas àquela 

de titularidade do fundo, visando a proporcionar transparência dos recursos disponíveis e a efetiva aplicação, 

permitindo adequado planejamento e o perfeito controle pelos órgãos fiscalizadores e pela própria comunidade. 
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Ademais, os gestores públicos e os políticos atuam em menor ou maior medida, 

reforçando ou não a implantação e execução das políticas públicas, ao menos 

presumivelmente, a partir dos interesses prevalentes e da forma como são reivindicados em 

sociedade. 

 Caso a saúde, em virtude de sua relevância pública, passe a ser reconhecidamente 

melhor defendida pelos trabalhadores da saúde e por seus usuários, assim como também por 

parte dos prestadores de serviços e gestores, o alcance do status constitucional que lhe foi 

reservado tende a ser eficaz.  

O sistema público de saúde, concebido para ser universal, igualitário e gratuito 

sofre constantes ameaças de restrição, muitas vezes por aqueles que possuem o dever 

institucional de bem conhecê-lo e aplicá-lo. As regras norteadoras do direito fundamental à 

saúde, editadas através do exercício da democracia representativa, por sua vez e em diversas 

situações, ao invés de garantir a promoção das conquistas sanitárias reconhecidas na ordem 

constitucional, contribuem no sentido de gerar performance disfuncional ao sistema 

concebido para operacionalizá-lo. 

Muitas políticas públicas deixam de ser executadas ou o são de forma 

empobrecida. E quando a sociedade aceita essa inobservância, contribui para a manutenção do 

indevido resultado, em detrimento do direito à saúde e, o que é pior, demonstrando ter anuído 

com a implantação do negativo produto. 

Como então possibilitar que o direito à saúde, na agenda das funções legislativa, 

executiva e jurisdicional do Estado seja melhor apreciado e tutelado? Qual é o direito à saúde, 

em extensão e profundidade, que se pretende ver garantido pelas instituições? Quais políticas 

públicas necessitam ser observadas no campo sanitário?  

A resposta a essas indagações, para ser precisa, passa pelo querer do povo e da 

vigilância cidadã que direciona à ação decorrente da gestão. Por isso, a importância do 

frequente estímulo ao processo de fortalecimento do regime democrático e dos objetivos 

fundamentais da república279. 

Sabe-se das dificuldades inerentes ao processo de concreto e apropriado exercício 

dessa participação, consoante destacado quando se tratou anteriormente da democracia 

participativa.  

                                                         
279 São eles (art. 3º, da C.F.): construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 

nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  
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Porém, tal prática deve ser incentivada, estimulada. A ampliação da condição de 

cidadão exige a aproximação com o campo político. Nesse sentido e considerando que a arena 

política se encontra pautada pela “democracia capitalista”, por refletir íntima aproximação 

com o poder econômico, de todo conveniente o estímulo à constitucional participação 

popular, no intuito de não se limitar a um “caráter formal da igualdade e da liberdade”, 

conforme procedentemente adverte Álvaro André Amorim280. 

Cumpre destacar que a opinião pública, em não raras vezes na história brasileira, 

logrou alcançar que seu conteúdo fosse respeitado pela classe política, produzindo em favor 

da sociedade importantes repercussões. 

     Tanto assim que, a título de exemplo, em consonância com o definido no 

âmbito da 8ª Conferência Nacional de Saúde281 e a partir da opinião reinante em sociedade, 

sabiamente o Constituinte de 1988 sacramentou o reconhecimento da “participação da 

comunidade” na ordem constitucional (art. 198, inc. III, da C.F.). Particularmente quanto à 

saúde, o Texto Fundamental ressaltou que as ações e serviços de saúde constituem um sistema 

único, organizado de acordo com a descentralização e com a participação popular282 a qual, 

através dos conselhos pode funcionar como instância consultiva, fiscalizadora e deliberativa. 

 Por isso, indispensável a instituição, na área sanitária e em outras com conotação 

de relevância pública, contribuir, colaborar para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

controle social. 

A esse contexto, merece somar-se o cenário de crise econômica no qual o país se 

encontra imerso, o que tem acarretado a migração da saúde privada para a pública - mais por 

necessidade do que infelizmente por desejo -, justificando que se procure pensar e apresentar 

soluções ao setor de saúde mais próximas possíveis da realidade social e de acordo com o 

querer dos integrantes da sociedade. 

                                                         
280 E acrescenta: “A transição para uma nova sociedade não é incompatível com o sufrágio universal e com a 

construção de organismos representativos do conjunto da população, uma vez que a mobilização popular pode 

converter o parlamento e transformar a esfera política em um instrumento de transformação social (Luxemburgo, 

1991). Com efeito, a democracia e a cidadania só serão concretas na medida em que suas mediações consigam 

transformar as bases das relações econômicas e as superestruturas políticas e culturais. Dessa forma, pode-se 

considerar a democracia e seu sujeito, o cidadão, como um terreno com possibilidade de operar a transição para 

uma sociedade socialmente justa. Logicamente, não se deve considerar que a democracia é um fim último ou em 

si mesmo, mas integrante de uma lógica objetiva e integrante de um processo histórico”. AMORIM, Álvaro 

André. O persistente estado de crise: nexos entre Estado, política social e cidadania no Brasil. In: 

BOSCHETTI, Ivanete, BEHRING, Elaine Rosseti, SANTOS, Silvana Mara de Morais dos e MIOTO, Regina 

Célia Tamaso (Orgs.). Capitalismo em crise: política social e direitos. São Paulo: Cortez Editora, 2010. p. 

96/97.   
281 Ocorrida de 17 a 21 de março de 1986. 
282 Art. 198, inc. III, da Constituição Federal de 1988. 
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Não obstante os méritos que existem na democracia representativa, diariamente 

tem-se notícia de que alguns de nossos representantes deixam de atuar em sintonia com os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Esse indicativo demonstra que tal 

espécie de democracia não é suficiente o bastante para garantir rica abordagem a direitos 

fundamentais. A ausência de maior debate, de tratamento da questão que envolva direitos 

fundamentais com o povo - o principal interessado -, tem condições de, na balança entre a 

edição da norma e a prestação do serviço atinente ao direito, gerar incompletudes e ineficácia 

social. 

 O próprio desenho constitucional explicitamente assegurou espaço para que a 

participação popular - dos cidadãos, movimentos, organizações e grupos sociais, associações 

comunitárias -, subsidie, oriente e forneça os elementos ou parâmetros da atuação estatal. 

Dessa forma, não mais se mostra recomendável que o Estado atue unilateralmente, sem 

constante diálogo e alheio à convergência que precisa buscar com o querer social. 

O atendimento das perspectivas sociais por intermédio de políticas públicas exige 

o máximo respeito possível ao debatido em sociedade e deliberado no âmbito dos conselhos 

de saúde.   

A democracia participativa, em essência, deriva de resultado do processo 

democrático e se constitui em importante fator contributivo à sua consolidação283. Corrobora 

essa assertiva o fato de que surgiu em razão de um déficit inerente à democracia 

representativa284.  

Exemplificativamente, ao se procurar instituir novo regime fiscal a partir de 

emenda à constituição capaz de afetar o direito fundamental à saúde, ideal buscar que a 

participação popular delibere a respeito. Uma vez deliberado, os participantes colheriam os 

ônus ou os bônus de sua própria decisão, assegurando maior legitimidade ao decidido pela 

função legislativa com base na tomada de resolução encampada pelo povo. Em idêntico 

sentido, na análise de demanda judicial que envolva discussão sobre o direito à saúde, 

possuindo como objeto medicamentos especializados (de alto custo e destinados ao 

tratamento de doenças raras), à vista de sua complexidade e da repercussão que tende a 

provocar no contexto social, de todo recomendável procurar verificar qual a compreensão do 

                                                         
283 Com exatidão destaca Dalmo Dallari: “Desse modo a democracia representativa fica mais próxima da 

democracia direta e o povo fica mais próximo do governo. Assim, pois, em lugar de visar objetivos que 

considera próprios, desligados do povo, ou de se orientar pelos interesses ou pelos padrões de grupos dominantes 

ou de elite, o Estado deverá dar preponderância aos interesses e às características de todo o povo. Este, portanto, 

estará cada vez mais integrado nos fins do Estado”. DALLARI, Dalmo de Abreu. O futuro do Estado. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2007. p. 183. 
284 Através da ideia manifestada por VIANNA, LUIZ WERNECK. Ensaios sobre política, direito e sociedade. 

São Paulo: Hucitec, 2015. p.  83.                                                                                                                                                                                                                      
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povo sobre integralidade das ações e serviços de saúde, o que pode ocorrer após a realização 

de audiência pública, tal como já fez o STF em ocasião passada285. 

Por sua vez, os conselhos de saúde, com trabalho continuado rumo ao 

fortalecimento do direito à saúde, têm condições de realizar diversas providências destinadas 

ao enfrentamento equacionado dos problemas sanitários. Também estabelecer meios capazes 

de influenciar e intervir diretamente na definição e implementação de políticas públicas, a 

partir de compromissos assumidos entre governo, prestadores, usuários e trabalhadores da 

saúde, visto serem os segmentos que o compõem. 

Ao seu turno, o conselheiro de saúde, ao exteriorizar entendimento e se posicionar 

no sentido de promover o aperfeiçoamento da atividade sanitária, passa a se apresentar como 

representante da comunidade e como importante sujeito político, pois tem condições de 

estabelecer - conquanto não tenha o poder de realizar gestão -, os parâmetros de interesse 

público para o governo.  

De modo geral, somos todos corresponsáveis pela diminuição, aumento ou 

estagnação de proteção ao direito à saúde. Por isso, temos todos, enquanto membros da 

sociedade, a responsabilidade de se manifestar sobre os programas, ações e serviços sanitários 

disponibilizados, a fim de colaborar para a efetividade das políticas públicas. No campo da 

saúde pública, os conselhos funcionam como valiosos intermediários para conduzir esse 

processo. 

Ao se mobilizarem com consciência de seu papel, a partir do previsto na própria 

ordem jurídica, podem representar não apenas maior participação social, como tornarem mais 

depurados e amadurecidos o enfrentamento das impropriedades sanitárias.  

Portanto, o conselho de saúde, enquanto órgão de controle social, por exemplo, 

apresenta-se fundamental, pois pode, com legitimidade, promover o contínuo 

aperfeiçoamento das políticas públicas, democratizando-as e trazendo-as próximas da 

realidade em vigor.  

A partir desses fatores e sabedor de seu papel secundário junto ao sistema de 

saúde, mas primário na defesa do regime democrático (art. 127, da C.F.), interessante e 

necessário o Ministério Público utilizar de sua estrutura para fixar dentre as prioridades 

institucionais o incentivo à participação democrática popular, de movimentos sociais e dos 

conselhos de saúde. Assim, auxiliando-os em suas capacitações e atuando no sentido de 

                                                         
285 No período de 17 de abril a 7 de maio de 2009, para melhor decidir o processado no âmbito dos Agravos 

Regimentais nas Suspensões de Liminares nºs 47 e 64, nas Suspensões de Tutela Antecipada nºs 36, 185, 211 e 

278, e nas Suspensões de Segurança nºs 2361, 2944, 3345 e 3355.  
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restar-lhes assegurado o aparato necessário para que bem intervenham na fiscalização e no 

controle de políticas públicas286.  

Afinal, considerando que o Ministério Público se apresenta como defensor do 

regime democrático, deve contribuir para o aperfeiçoamento dos conselhos de saúde - de 

modo específico -, e do controle social - de maneira geral -, com eles dialogando e estreitando 

os laços, a bem da consolidação da própria democracia287 no cenário republicano brasileiro. 

Porém, isso não é o bastante. A instituição deve se relacionar com o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário de maneira republicana, sobretudo para que a tutela do direito à 

saúde que lhe foi reservada não resulte vulnerada. 

 

7.1.7 Proximidade não republicana com as funções do Estado 

 

O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, 

nomeado pelo presidente da República dentre os integrantes da carreira com mais de trinta e 

cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado 

Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução. Por sua vez, o Ministério 

Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios têm suas respectivas chefias nomeadas 

pelo dirigente do Executivo correspondente288 após a formação de lista tríplice. Essa 

composição tripla é formada posteriormente ao transcurso de processo eleitoral, o que indica a 

possibilidade do resultado se configurar de forma mais democrática. No entanto, em qualquer 

dos casos, segundo vigente na atual ordem constitucional, a decisão final sempre compete ao 

chefe do Executivo. 

Além desse fator, percebe-se que a proposta orçamentária do Ministério Público 

deve ser elaborada a partir dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias289. 

Ainda que conste das Leis Orgânicas do Ministério Público de diversos Estados preceitos 

indicadores de que tal proposta será encaminhada diretamente ao Governador do Estado que a 
                                                         
286 A quarta diretriz da Resolução Conselho Nacional de Saúde-CNS nº 453/2012.  
287 Interessante o esclarecido por Luiz Vianna, quando destaca: “Por toda a parte, o que se constata é que a 

vocação expansiva do princípio democrático tem implicado uma crescente institucionalização do direito na vida 

social, invadindo espaços até há pouco inacessíveis a ele, como certas dimensões da esfera privada”. E, mais a 

frente: “Prever, decidir, regular, agir em simultaneidade com os processos econômico-sociais – diante de tais 

desafios, o Estado social, por definição, não se pode orientar pelo tempo passado, e, sim, pelos tempos presente e 

futuro, assumindo a sua indefinição e indeterminação. Daí que a manifestação da sua decisão em norma venha, 

necessariamente, a contaminar o campo do direito com o provisório, o temporário, a incerteza, levando-o a 

identificar o seu tempo e os seus temas como os da política”. VIANNA, LUIZ WERNECK. Ensaios sobre 

política, direito e sociedade. São Paulo: Hucitec, 2015. p.  90/98, passim.  
288 Art. 128, § 1º e 2º, da C.F. 
289 Art. 127, § 5º, da C.F. 
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submeterá, ao seu turno, à apreciação do Legislativo290, a discussão referente aos aludidos 

limites não deixa de ocorrer. Por isso, o Ministério Público, através de sua administração 

superior, precisará entabular tratativas com o Executivo e o Legislativo com propósito de 

garantir os recursos imprescindíveis ao pagamento de suas despesas vinculadas ao custeio 

administrativo e operacional, inclusive com pessoal e encargos pessoais, no intuito de bem 

efetivar suas diretrizes, metas, planos, programas, sistemas e prioridades. 

Dessa maneira, os candidatos ao cargo de Procurador-Geral da República, de 

Procurador-Geral do Trabalho, de Procurador-Geral de Justiça Militar e de Procurador-Geral 

de Justiça e, posteriormente nomeados a tais cargos, já chefiando a instituição, necessitam de 

muita prudência, habilidade e tino para, no diálogo e relacionamento com os agentes 

integrantes das demais funções do Estado, não comprometerem a imagem e o exercício das 

relevantes atribuições que necessitam ser exercitadas pelo Ministério Público, ainda que em 

detrimento desses mesmos agentes públicos e dos próprios entes estatais que integram as 

demais funções do Estado. Afinal, além de imoral, apresenta-se inconstitucional e ilegal a 

troca de favores, o favoritismo, o nepotismo, a omissão ou o retardamento da prática de 

determinada atividade, a prevalência de interesses particulares, o ajuste indevido entre agentes 

do Ministério Público e outros integrantes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário.  

A instituição é essencial à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais indisponíveis. Dessa maneira, toda e qualquer ação de seus membros 

necessita se manter em sintonia com o interesse da coletividade, do povo, em afinidade com 

os valores e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Com o propósito de 

assegurar fiel respeito a esses postulados, os membros do Ministério Público foram dotados 

de garantias, dentre as quais a inamovibilidade, a independência funcional e a vitaliciedade, a 

fim de neutralizar e impedir pressões ou atitudes capazes de enfraquecer sua atuação. 

Logo, a proximidade obscura, ou seja, sem a transparência e a impessoalidade 

devida, merece ser a todo custo evitada, diante das obrigações constitucionais direcionadas à 

instituição.  

Por isso, a título de exemplo, a velada ou explícita orientação, oriunda de seus 

próprios órgãos superiores, para que o membro do Ministério Público deixe de atuar contra 

determinado gestor da saúde que não financia adequadamente as ações e serviços de saúde, 

diante das consequências negativas que tendem advir em prejuízo da própria instituição no 

                                                         
290 Art. 4º, da Lei Orgânica Nacional do MP; art. 4º, da Lei Orgânica do MPPR; art. 3º, da Lei Orgânica do 

MPSP; art. 2º, §2º, da Lei Orgânica do MPRS; art. 3º, da Lei Orgânica do MPRJ; art. 3º, da Lei Orgânica do 

MPBA, a título de exemplo. 
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cenário político, torna-se algo inaceitável. A “proteção” do integrante da instituição a 

determinado estabelecimento de saúde que não reúne as mínimas condições higiênico-

sanitárias, pois um de seus proprietários ocupa cargo junto ao Legislativo, apresenta-se 

totalmente reprovável e ilícita. 

 Atitudes assemelhadas às exemplificadas geram descrédito, críticas e afastam por 

completo o Ministério Público de suas missões constitucionais. 

Aliás, a partir da forma como o Ministério Público se apresenta na estrutura 

constitucional, sua atividade deve movimentar a engrenagem pública de maneira exemplar, 

buscando constantemente assegurar a dignidade do ser humano, a tutela dos direitos 

fundamentais, a constante construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, com 

diminuição das desigualdades sociais e sanitárias.  

Preferível o desprestígio político, do que aquele de ordem constitucional, 

institucional, jurídico e social. É um justo preço a se pagar pela preservação de sua 

“autonomia”291, inclusive frente às demais funções do Estado.  

Como se não bastasse, a politização cada vez mais extremada afeta à eleição ao 

cargo de Procurador-Geral, escolhido pelo Chefe do Executivo após a formação de lista 

tríplice, contribui para a criação interna de grupos na Instituição, tornando uns adversários dos 

outros, o que enfraquece a coesão e harmonia institucional, empobrece os relacionamentos 

entre os membros, criando distanciamentos, ao invés de cooperação.  

Além disso, em certas ocasiões, chega a dificultar o trabalho em prol de seus 

propósitos maiores: defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis. Assim, quando a administração superior da instituição resolve 

dificultar a operacionalização de programa capaz de produzir ótimos resultados à tutela da 

saúde, ao perceber que o responsável por esse trabalho é, na sua concepção, “pertencente” a 

grupo político contrário àquele que se encontra gerindo a instituição. Lamentável, mas 

infelizmente possível de ocorrer292.   

                                                         
291 De todo válidas as observações de Fábio Kerche: “Por essa definição, órgãos com alto grau de autonomia 

diante dos políticos não seriam realmente autônomos. Afinal é prerrogativa dos atores eleitos aprovar o 

orçamento, mesmo quando proposto pelo próprio órgão. Nessa linha de argumentação, o Ministério Público pós-

Constituição de 1988 é muito semelhante ao Ministério Público da ditadura militar – afinal, os orçamentos, em 

ambos os casos, são aprovados, em última instância por políticos. Além disso, seria possível argumentar que, 

como a iniciativa legislativa cabe aos atores eleitos, no limite, os políticos poderiam modificar a legislação para 

alterar os rumos de um órgão estatal, mesmo em casos nos quais o orçamento é administrado com relativa 

autonomia ou em que um órgão possui verbas vinculadas. Essa definição, entretanto, não leva em conta que uma 

organização com previsão constitucional, como o Ministério Público, está mais protegida das ingerências 

externas do que uma prevista por legislação ordinária”. KERCHE, Fábio. Virtudes e limites: autonomia e 

atribuições do Ministério Público no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2009. p. 52 
292 Demonstrando ter igualmente alcançado a compreensão dessa reprovável e triste possibilidade, João Gaspar 

Rodrigues, com riqueza de detalhes, explicita: “O espírito institucional de engajamento e comprometimento 
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Com clareza e prevendo a forte tendência de configuração desse contraproducente 

aspecto, explicitou Rogério Arantes: “Como a neutralidade em política é improvável e a 

politização da justiça é indesejável, é possível prever que o Ministério Público encontrará 

grandes dificuldades para manter intacta sua independência institucional, quanto mais 

politizadas forem suas ações em nome da lei”293. 

Por isso, de antemão, desde a candidatura e após a assunção ao cargo, 

recomendável que, não apenas na retórica, o Procurador-Geral e sua equipe com atuação nas 

áreas jurídicas, administrativas e de planejamento do Ministério Público, atuem concreta e 

decisivamente para evitar tal negativo status. A atuação de forma a minimizá-lo e/ou superá-

lo mostra-se de rigor, sob pena de empobrecimento da tutela do direito à saúde e retrocesso da 

própria Instituição. 

Além dessa preocupação, indispensável para o exercício eficaz das atribuições 

reservadas ao Ministério Público se constitui o reforço de estrutura interna das Promotorias e 

das Procuradorias. E justamente sobre o aparato físico e humano da instituição é que se 

pretende apresentar considerações na sequência. 

 

7.1.8 Ausência de melhoria de sua estrutura interna 

 

Ao se conceder legitimidade ao Ministério Público para a promoção da tutela de 

direitos fundamentais, muitas foram as críticas que lhe foram direcionadas294. Em síntese, 

alegava-se que a instituição tinha aptidão reservada à persecução da tutela relacionada a 

causas detentoras de baixa complexidade, não intrincadas e rotineiras. Era despreparada para 

promover a defesa daquelas de natureza “coletiva”, diante da necessidade de conhecimentos 
                                                                                                                                                                                

desfaz-se na mesma medida em que a seleção da administração superior se personaliza e no mesmo ritmo em 

que os princípios e os valores elevados jazem amontoados (usados apenas como um canto de sereia durante a 

eleição para a formação de listra tríplice). Tudo passa a ser visto e sentido como pessoal; surgem caracteres 

patológico que se entregam a inimizades e disputas gratuitas ao invés de se irmanarem numa corrente de 

cooperação e de comunhão; cria-se um ambiente asfixiante e antropofágico de intrigas, quase hobbesiano, onde 

as energias são desperdiçadas em sucessivos conflitos internos. É a partidarização política; é a pulverização da 

instituição em grupos de interesses”. E arremata: “Todavia o mais grave são os efeitos para o futuro, pois esta 

mentalidade personalista e estreita se reproduz, por um processo de contágio social, nos novos membros que, em 

teoria, deveriam ser o oxigênio renovador dessas práticas caducas. Perdem-se gerações de bons Promotores de 

Justiça e Procuradores da República, de membros imbuídos de uma velha e saudável combatividade, seja para o 

próprio sistema (com suas viciosas práticas), seja para outras instituições (uma fuga para melhores ambientes de 

trabalho)”. RODRIGUES, João Gaspar. Ministério Público Resolutivo: Um novo perfil institucional. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2012. p. 101/102 (sem grifos no original).    
293 ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e política no Brasil. São Paulo: Educ: Editora Sumaré: 

Fapesp, 2002. p. 305. 
294 Conferir TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Devido processo legal e tutela jurisdicional. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 145-147. No plano internacional: CAPPELLETTI, Mauro. Appunti 

sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi. Padova: CEDAM, 1976. p. 213-214. 
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especializados e qualificados para juridicamente tutelá-las de maneira eficaz. Ademais, 

defendia-se que o órgão era intimamente ligado à função executiva do Estado, o que 

embaraçaria ou impediria a apropriada proteção de direitos transindividuais, sobretudo 

porque, na grande maioria dos casos, a ameaça de lesão ou o dano é causado pelo próprio ente 

público. Por fim, argumentava-se carecer o Ministério Público da estrutura necessária, 

sobretudo de caráter técnico, para subsidiar e respaldar sua atuação em prol da tutela desses 

direitos. 

Restringindo-se neste tópico a esta última contrariedade, possível afirmar que tal 

crítica procedia inteiramente, sobretudo nos períodos que antecederam e naqueles logo 

subsequentes ao reconhecimento na ordem jurídica de sua legitimidade no âmbito da tutela 

coletiva. A instituição possuía o querer de ocupar importante espaço no cenário jurídico, 

político e social. A tutela de direitos considerados de grande significado social, tais como os 

de ordem difusa, coletiva e individual homogêneo, propiciava o alcance desse objetivo. 

Assim, notadamente a partir da década de 80, depois de relevante e expressivo trabalho, 

previu-se no ordenamento jurídico brasileiro a legitimidade do Ministério Público para a 

proteção de direitos transindividuais. 

Ao assumir importantíssima responsabilidade e tomar contato com a miríade de 

situações que reclamavam sua atenção na defesa de direitos coletivos em sentido lato, apurou-

se a real necessidade de incremento de sua estrutura humana e física. Assim, visto que, para 

bem tratar de assuntos que fugiam das funções que comumente exercia no âmbito cível -  

atuação meramente interveniente, como fiscal da lei em ações individuais – e no âmbito 

criminal - autor de ações penais públicas descritas na parte especial do Código Penal -, o 

Ministério Público viu-se obrigado a, gradualmente, buscar o seu melhor aparelhamento. 

Ainda que não se compreenda indispensável, a tutela do meio ambiente tende a 

ser mais potencializada quando estribada no trabalho de apoio técnico do engenheiro florestal, 

a defesa do patrimônio público assume a propensão de ser mais efetiva quando apoiada na 

atuação de auditores, a proteção da infância e da juventude, quando baseada em atividades 

vinculadas à psicologia, pedagogia, serviços social. 

No campo sanitário, a situação não é diferente. A complexidade e a 

transdiciplinaridade atrelada a saúde impõe interfaces com outros campos do saber. Por isso, 

indispensável - a fim de que o trabalho possa ser o mais eficaz possível -, o auxílio, o apoio de 

profissionais próprios da medicina, enfermagem, psicologia, assistência social e de outros 

atrelados à proteção da saúde.  
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O saber jurídico é insuficiente para tutelar eficazmente o direito fundamental à 

saúde. Dessa forma, como assegurar aos usuários da rede pública adequado acesso à inúmeras 

terapêuticas que lhe são devidas se não se buscar dados epidemiológicos fornecidos por 

profissionais da saúde? Como proteger a saúde dos consumidores sem a intervenção e 

resposta dos serviços de vigilância sanitária? Como garantir a existência de adequados fluxos 

de atendimento à população, sem a expertise de profissionais vinculados às mais diversas 

especialidades integrantes da esfera sanitária? Como buscar a integral proteção dos portadores 

de transtorno mental sem a colaboração de profissionais da psiquiatria ou da psicologia? 

Enfim, a tentativa de intervenção única e restritamente apoiada no jurídico 

tende a flagrantemente ser incompleta, capenga. Por isso, imprescindível o Ministério Público 

fazer integrar ao seu quadro funcional pessoas com formação em áreas não jurídicas, capazes 

de apoiar o alcance de maior completude, precisão e eficácia à sua intervenção em prol da 

saúde. O contrário, quando muito, limita o alcance da tutela a efeitos jurídicos, olvidando que 

o trato da saúde exige proteção capaz de atingir o caráter de integralidade, inclusive social. 

Por exemplo, ao ser provocado a investigar o mal gerenciamento do fundo de 

saúde295, diante de suspeitas de que a verba de saúde é gerenciada por outra pasta que não a 

afeta à saúde296, incorreto se torna resumir a análise da questão pelo Ministério Público à 

apreciação dogmático-jurídica do regramento norteador de sua constituição, composição e 

regulamentação. A solicitação de investigação que lhe foi direcionada não será atendida à 

altura. Por isso, deve atrelar seu agir à realização de trabalho de auditoria contábil e 

financeira, com o intuito de avaliar se os recursos em ações e serviços públicos estão 

efetivamente reunidos em um único fundo, por intermédio de documentos e da verificação de 

gestão e operacionalização desses recursos, respectivamente. Desse modo, têm-se condições 

de realmente apreciar se os recursos da saúde se encontram adequadamente concentrados ou 

                                                         
295 Os fundos de saúde constituem-se instrumentos fundamentais do sistema de saúde. Tornam obrigatória a 

concentração dos recursos em um só caixa, de modo a garantir maior transparência às fontes e datas de ingresso 

de receitas, valores existentes, bem como aos registros a respeito das despesas efetuadas e direção conferida ao 

numerário destinado à esfera sanitária. Possibilita, assim, a adoção de atos capazes de organizar as atividades e 

os programas sanitários em andamento, além daqueles que virão a ser executados, com enfoque ao pertinente 

acompanhamento e controle fiscalizador do crédito destinado à área da saúde. São instrumentos de gestão, pois 

permitem e garantem, dentro do espaço territorial no qual determinado gestor pode desempenhar os atos de sua 

competência, as resolutivas organização e gerência das ações e serviços de saúde; de planejamento, na medida 

em que possibilitam a visualização e o dimensionamento dos recursos existentes, favorecendo sensivelmente as 

ações de estado que visam à consecução do preceituado nos planos de saúde e de controle, de maneira a facilitar 

o acompanhamento permanente de questões relacionadas às receitas e despesas, inclusive através da participação 

popular. 
296 De acordo com o art. 33 e § 1º, da Lei 8080/90: “Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) 

serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos 

respectivos Conselhos de Saúde. § 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da 

Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério 

da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde”’. 
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pulverizados, fora do fundo. E, neste caso, corrigir a problemática, com maior conhecimento 

de suas causas e melhor direcionamento aos efeitos esperados pela sociedade, com garantia de 

alocação e depósito, no fundo de saúde respectivo, de todos os recursos orçamentários 

destinados à Saúde. 

Não obstante o apoio técnico, de modo geral, tenha se ampliado com o 

transcurso do tempo, permanece ainda longe do ideal. Diversas unidades do Ministério 

Público carecem do auxílio de médicos, psicólogos e assistentes sociais dentro de sua própria 

estrutura funcional297. Essa ausência, impede a apropriada atuação no campo sanitário, 

contribuindo para a apresentação de resposta aquém daquela esperada, vindo a merecer que 

críticas lhe sejam direcionadas.  

 Assim, por desconhecer aspectos estranhos ao campo jurídico e próximos da 

saúde pública, a resposta do promotor de Justiça, do procurador de Justiça, do procurador do 

Trabalho e do procurador da República não reunirá condições de enfrentar na totalidade as 

causas que ocasionam os problemas sanitários. Por isso, com planejamento e organização, 

deve gradativamente a instituição buscar reforçar sua estrutura de apoio para fazer frente, em 

amplitude e profundidade, à proteção do direito à saúde. 

  A somatória desse conjunto de fatores geradores de críticas ao Ministério 

Público reúne condições de enfraquecer sua atuação, impedir que a tutela da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis atinjam a eficácia, 

a resolutividade, a concretude por todos aguardada, a partir do previsto constitucionalmente. 

Assim registrado, importante agora atentar-se à verificação de como 

atualmente se encontra internamente estruturado o Ministério Público para conhecer e 

assegurar o justo direcionamento à defesa do direito à saúde? Com o propósito de fornecer 

adequada resposta a essas questões procurou-se realizar pesquisa demonstrada no tópico 

sequencial.  

 

 

 

 

 

 

                                                         
297 Consultar os resultados da pesquisa destacados no tópico sequencial. 
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8. REALIDADE INSTITUCIONAL PARA A TUTELA DO DIREITO À SAÚDE 

 

  Com o propósito de obter parâmetros concretos e tangíveis acerca da estrutura 

e da organização interna do Ministério Público brasileiro reservadas à tutela do direito 

constitucional à saúde, elaborou-se pesquisa298 dirigida a todos os ramos da instituição, o que 

perdurou de setembro de 2016 até abril de 2017299. 

  Procurou-se na confecção e no desenvolvimento da pesquisa facilitar ao 

máximo o fornecimento de dados por parte dos pesquisados. Por isso, a maior parte das 

indagações restringiu-se a solicitar respostas de caráter objetivo. Aquelas poucas outras nas 

quais se definiu espaço para explicação mais detalhada, também indicaram, pela ausência de 

complexidade das indagações e através do número restrito de linhas que lhe foram 

respectivamente reservadas, que as considerações a respeito poderiam ser breves. 

  No entanto, mesmo com a constante preocupação de tornar facilmente tratável 

o objeto da pesquisa, no intuito de estimular no mais alto grau a participação, e após o envio 

de nova solicitação dirigida àqueles que não atenderam a inicialmente remetida, observa-se 

que alguns órgãos do Ministério Público deixaram de respondê-la. 

    No rol daqueles que não responderam estão o Ministério Público Federal, o 

Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público dos Estados do Acre, Ceará, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí e Rio Grande do Sul. 

  Não obstante, a partir do respondido pelo Ministério Público Militar e pelo 

Ministério Público dos Estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Rondônia, Minas 

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, assim como pelo 

Ministério Público do Distrito Federal, consegue-se ter compreensão – conquanto não 

completa, integral -, importante sobre a atual realidade institucional concebida para tutelar o 

direito à saúde.  

  Possível afirmar então, que a partir do total de instituições integrantes do 

Ministério Público conseguiu-se o percentual de 70% de participação, contra 30% que, apesar 

das solicitações de resposta que lhes foram apresentadas, decidiram não participar da pesquisa 

realizada. 

                                                         
298 A ser incluída no Anexo. 
299 Durante esse período, em mais de uma oportunidade, buscou-se a participação de todos os ramos do 

Ministério Público. 
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A pesquisa foi formada por oito perguntas. Dentre outros aspectos, 

sinteticamente procurou-se verificar se na correspondente unidade do Ministério Público a 

disciplina de Direito Sanitário integra o programa do concurso para ingresso na carreira; se 

conta com Promotorias e Procuradorias de Justiça especializadas, além de quais são suas 

respectivas atribuições; se possui Centro ou Núcleo de Apoio aos membros e servidores na 

área de saúde pública, bem como se há a disponibilização de auxílio técnico às unidades que 

atuam na proteção da saúde; se no planejamento estratégico prioriza-se a proteção do direito à 

saúde; se há a realização de encontros para o estudo, o aperfeiçoamento e/ou troca de 

experiências no campo sanitário; se há ênfase ou não na atuação extrajudicial, com 

preponderância ou não intervenção de caráter transindividual e se, por fim, existem iniciativas 

capazes de serem apontadas como de destaque em prol da saúde, conforme será melhor 

detalhado a seguir. 

 

8.1 DADOS COLETADOS 

 

Opta-se por iniciar a exposição com as respostas apresentadas por parte de cada 

um dos ramos do Ministério Público, em função da autonomia funcional e administrativa que 

lhes é comum300, mas distribuindo-os por coerência geográfica entre as cinco regiões que 

compõem o Brasil. Posteriormente, apresentam-se os resultados consolidados oriundos da 

pesquisa, no intuito de fazer perceptível os registros então obtidos. 

 

8.1.1 Região norte 

 

  Formada pelo Ministério Público dos Estados do Amazonas, Roraima, Amapá, 

Pará, Tocantins, Rondônia e Acre, tendo apenas este (Acre) decidido por não participar da 

pesquisa.  

      

8.1.1.1 Ministério Público do Estado do Amazonas 

   

  No Ministério Público do Estado do Amazonas301 a disciplina de Direito 

Sanitário não é cobrada no concurso de ingresso na carreira. 

                                                         
300 Art. 127, § 2º, da Constituição Federal. 
301 Informa  o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o dia 

1º de julho de 2017  que  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de   4.063.614   pessoas  Consulta 
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  Essa instituição possui duas promotorias de Justiça especializadas voltadas à 

tutela específica do direito à saúde, as quais estão situadas em Manaus. Ao seu turno, não 

existe procuradoria de Justiça específica para se pronunciar nos feitos que possuem a saúde 

como objeto nas demandas que tramitam em segundo grau de jurisdição. 

Não conta o Ministério Público do Amazonas com centro ou núcleo de apoio 

às unidades ministeriais com atribuições na área da saúde. Todavia, disponibiliza aos seus 

integrantes o auxílio técnico porventura necessário, por intermédio de médico, assistente 

social, psicólogo e peritos, “conforme o caso”. 

O planejamento estratégico do Ministério Público do Amazonas não dispõe de 

prioridade institucional direcionada à proteção do direito à saúde.  

Diversamente, relatou-se haver a prática de encontros para estudo, 

aperfeiçoamento e/ou troca de experiências na área da saúde, atuando-se na proteção de 

direitos individuais indisponíveis e transindividuais, tanto no âmbito extrajudicial quanto 

judicial. Todavia, realçou o fato de que constam das Promotorias de Justiça plano de atuação 

voltado à área da saúde (Anexo I). 

  

8.1.1.2 Ministério Público do Estado de Roraima 

   

  O Ministério Público do Estado de Roraima302, a partir do respondido à 

pesquisa formulada, pretende incluir a disciplina de Direito Sanitário em seu concurso de 

ingresso na carreira. 

  Em Roraima, o Ministério Público dispõe de duas promotorias de Justiça 

especializadas, ambas sediadas em Boa Vista, as quais possuem atribuição para, além de 

tutelar a saúde pública, também proteger a saúde complementar, patrimônio público e outras 

áreas de interesse público. Não há procuradoria de Justiça com atribuição específica em 

segundo grau para assuntos que possuam a saúde como objeto.  

                                                                                                                                                                                

realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017.  
302 Conforme o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o 

dia 1º de julho de 2017  que  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de  522.636   pessoas.  

Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Essa instituição conta com centro de apoio às unidades ministeriais que, 

cumulativamente, desempenham atividades de proteção à saúde. Todavia, carece de auxílio 

técnico específico, pois não conta com médico, assistente social, auditores e/ou psicólogo, por 

exemplo, para auxiliarem os agentes do Ministério Público na tarefa de defesa da saúde. 

O planejamento estratégico das promotorias de Justiça se encontra em 

elaboração, de maneira a ainda se desconhecer as prioridades que serão eleitas. 

Por outro lado, afirmou-se ser rotina a realização de encontros para estudo, 

aperfeiçoamento e/ou troca de experiências na área da saúde. 

No plano da prática, consoante indicado, protege-se a saúde, de maneira 

prevalente, no campo extrajudicial, quer para defender interesses individuais indisponíveis, 

quer para a tutela de direitos transindividuais afetos ao campo sanitário. 

Enquanto iniciativa de destaque, enfatizou-se a “ação articulada” mantida com 

o Tribunal de Contas daquele Estado, destinada a incrementar as ações e serviços destinados à 

atenção básica, bem como as atividades que resultaram da “campanha setembro amarelo” 

(Anexo II). 

 

8.1.1.3 Ministério Público do Estado do Amapá 

   

  Por sua vez, no Ministério Público do Estado do Amapá303 a disciplina de 

Direito sanitário não é exigida no concurso de ingresso na carreira. 

  No Amapá, o Ministério Público possui duas promotorias de Justiça 

especializadas, com atribuições específicas na tutela da saúde pública, sediadas em Macapá. 

Inexiste procuradoria de Justiça com atribuição específica em segundo grau para assuntos que 

possuam a saúde como objeto.  

Não existe centro ou núcleo de apoio às promotorias de Justiça que atuam na 

proteção à saúde.  

                                                         
303 Ressalta o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o dia 

1º de julho de 2017  que  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de  797.722   pessoas  Consulta 

realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Informou-se na pesquisa que o Ministério Público garante proteção do direito à 

saúde em seu planejamento estratégico definidor de prioridades. Contrariamente, segundo o 

noticiado, não há no âmbito daquela instituição encontros para o estudo, aperfeiçoamento ou 

troca de experiências em matéria sanitária. 

Afirmou-se que, na atuação em prol da saúde pública, privilegia-se o campo 

extrajudicial, com ênfase na defesa de interesses individuais indisponíveis, mostrando-se 

relevante a atuação que realiza junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública naquele Estado 

(Anexo III). 

 

8.1.1.4 Ministério Público do Estado do Pará  

   

  O Ministério Público do Estado do Pará304 pretende incluir a disciplina de 

Direito Sanitário no concurso de ingresso na carreira. 

  Em Belém, o Ministério Público tem duas promotorias de Justiça 

especializadas, encarregadas de tratar especificamente da tutela da saúde pública, não 

havendo procuradoria de Justiça com atribuição específica em segundo grau para conhecer e 

se pronunciar em demandas atreladas à matéria sanitária.  

O Ministério Público do Estado do Pará possui centro de apoio às unidades 

ministeriais daquele ente da federação, o qual, de acordo com o informado, conta com a 

possibilidade de solicitar o auxílio de assistente social, psicólogo e médico, quando houver 

necessidade. 

O planejamento estratégico da instituição prevê o tratamento prioritário da 

saúde e de suas políticas, inclusive com a criação de grupos de trabalho no campo sanitário, 

com o objetivo de possibilitar maior celeridade de resposta à população. 

Informou-se através da pesquisa que o Ministério Público do Pará, com 

regularidade realiza reuniões para nivelamento de conhecimento sobre gestão e regulação no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, além de palestras para tratar de temas vinculados à saúde 

mental. 

                                                         
304 O mais populoso da região norte, pois de acordo com o  Instituto  Brasileiro   de  Geografia  e  Estatística-

IBGE, adotando como data de referência o dia 1º de julho de 2017  a  população  estimada  para  esse         

Estado   é  a   de 8.366.628   pessoas  Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Enfatizou-se que se busca, predominantemente, proteger a saúde na seara 

extrajudicial, com ênfase na proteção de interesses individuais indisponíveis, não existindo 

iniciativas capazes de serem destacadas (Anexo IV). 

 

8.1.1.5 Ministério Público do Estado do Tocantins 

 

  No Ministério Público do Estado do Tocantins305, observa-se informação no 

sentido de ausência do Direito Sanitário no programa do concurso para ingresso na carreira.   

  Muito embora em processo de modificação, não conta o Ministério Público do 

Tocantins com promotorias de Justiça especializadas em prol da proteção à saúde pública. Por 

outro lado, na atualidade, a 27ª Promotoria de Justiça de Palmas detém atribuições para 

promover a defesa dos direitos afetos à saúde, inclusive em relação às questões que possuam 

repercussão em todo aquele Estado. 

  Inexistem procuradorias de Justiça que tratem, de forma específica, de ações 

judiciais que envolvam conflitos jurídicos caracterizadores de ameaça ou de ofensa ao direito 

à saúde. 

  Conquanto exista Centro de apoio às unidades ministeriais com atribuições na 

área da saúde, tal Órgão carece de auxílio técnico capaz de ser ofertado às promotorias de 

Justiça.  

  Apresentou-se informação no sentido de que o Ministério Público do Tocantins 

tem em seu planejamento estratégico medidas capazes de proteger o direito à saúde, com 

realce à implantação de Projeto intitulado Defesa do Direito Fundamental à Saúde. 

  Reconheceu-se inexistir junto àquela instituição eventos para a obtenção e a 

troca de experiências. Contrariamente, aduziu-se haver predominância da tutela extrajudicial 

da saúde, com ênfase ao amparo transindividual.  

  Por fim, apontou-se como iniciativas de destaque os projetos “MP Assegura o 

direito à Saúde” – direcionado a sanar as inconformidades com a atenção básica de todos os 

                                                         
305 De acordo com o  Instituto   Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência 

o dia 1º de julho de 2017, a  população  estimada  para  esse        Estado   é  a   de   1550.194  pessoas.  Consulta 

realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Municípios do Tocantins” -, e o denominado “Defesa da saúde do MPTO”, apresentado no 7º 

Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público (Anexo V). 

    

8.1.1.6 Ministério Público do Estado de Rondônia 

 

  Em relação ao Ministério Público do Estado de Rondônia,306 observa-se que a 

disciplina de Direito Sanitário integra o concurso de ingresso na carreira desde 2009. 

  Essa instituição possui duas promotorias de Justiça especializadas voltadas à 

tutela específica do direito à saúde, ambas sediadas em Porto Velho. Porém, também existem 

Promotorias de Justiça especializadas na área de proteção à saúde nas Comarcas de Ji-Paraná, 

Ariquemes, Buritis, Cacoal, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, 

Jaru, Vilhena, Rolim de Moura e Pimenta Bueno, mas não em caráter de exclusividade. 

  Tal como outros “braços” do Ministério Público citados, não há no Ministério 

Público de Rondônia procuradoria de Justiça com atuação restrita ao campo sanitário. 

  A instituição de Rondônia conta com Centro de Apoio às unidades ministeriais 

com atribuições na área da saúde, disponibilizando em especial às duas Promotorias de Justiça 

de proteção à Saúde de Porto Velho, profissional da área do serviço social. Todavia, de modo 

geral a todas as unidades, aquela instituição disponibiliza auditores e “outros profissionais” 

via Núcleo de Apoio Técnico-NAT. 

  No planejamento estratégico do Ministério Público de Rondônia não há 

previsão de prioridade institucional à proteção do direito à saúde.    

  Contudo, anualmente, desde 2014, promove-se encontro anual dos Promotores 

com atuação na Curadoria da Saúde, promovido pelo Centro de Apoio, com o propósito da 

capacitação e do aperfeiçoamento funcional. 

  Informou-se que, no âmbito do Ministério Público do Estado de Rondônia, na 

atuação em prol da saúde, há predominância de intervenção no campo extrajudicial, com 

ênfase na tutela transindividual. 

                                                         
306 Informa  o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o dia 

1º de julho de 2017,  que  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de   1.805.788   pessoas  

Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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  Como iniciativas relevantes, destacou a realização de campanhas anuais, em 

conjunto com o Exército brasileiro, no combate ao mosquito da dengue e a construção do 

Projeto intitulado “Epilepsia sob Nova Perspectiva”, com o objetivo de chamar a atenção da 

sociedade para os desafios enfrentados pelos pacientes que a possuem, desmistificando-a e 

formando multiplicadores de informação a seu respeito (Anexo VI). 

 

8.1.1.7 Conclusão parcial gráfica afeta à região norte 

 

  Graficamente, os dados colhidos na pesquisa e relacionados aos ramos do 

Ministério Público integrantes da região norte307 do país podem ser visualizados através da 

seguinte tabela: 

 

Região Norte 
Dir. Sanitário no 

Conc. 

Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

Amazonas Não Não Não Não 

Roraima 

Pretende-se incluí-

lo Não Não Sim 

Pará 

Pretende-se incluí-

lo Sim Não Sim 

Tocantins Não Não Não Sim 

Rondônia Sim Sim Não Sim 

Amapá Não Sim Não Não 

Acre Não participou da pesquisa 

 

Região Norte 
Estrutura de 

Apoio 

Prev. no Planej. 

Estratégico 
Encontros 

Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

Amazonas Sim Não Sim Sim Sim 

Roraima Não Não Sim Sim Não 

Pará Sim Sim Sim Sim Não 

Tocantins Não Sim Não Sim Não 

Rondônia Sim Não Sim Sim Não 

Amapá Não Sim Não Sim Não 

Acre Não participou da pesquisa 

 

                                                         
307 De acordo com o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de 

referência o dia 1º de julho de 2017,  que  a  população  estimada  para  essa região do país é  a   de  17.936.201  

pessoas  Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Região Norte 
Predominância Tut. 

Individual 

Predominância Tut. 

Transindividual 
Iniciativas 

Amazonas Sim Sim Sim 

Roraima Sim Sim Sim 

Pará Sim Não Não 

Tocantins Não Sim Sim 

Rondônia Não Sim Sim 

Amapá Sim Não Sim 

Acre Não participou da pesquisa 

 

8.1.2 Região nordeste  

  

  Formada pelo Ministério Público dos Estados do Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão, Piauí e Ceará. Esses três últimos 

(Maranhão, Piauí e Ceará) optaram por não participar da pesquisa. 

 

8.1.2.1 Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

   

  No Rio Grande do Norte308, a disciplina de Direito Sanitário não é cobrada no 

concurso de ingresso na carreira do Ministério Público. 

  Existem no âmbito dessa instituição três Promotorias de Justiça especializadas, 

com atuação exclusiva em prol do direito à saúde, em Natal, e mais uma quarta, situada em 

Mossoró.  

  Ao contrário de todos os outros Estados até então analisados, no Ministério 

Público do Rio Grande do Norte há procuradoria de Justiça específica para se pronunciar nos 

feitos que possuem a saúde como objeto em segundo grau de jurisdição. 

O Ministério Público do Rio Grande do Norte possui Centro de Apoio, 

ofertando às unidades ministeriais que o integram auxílio técnico por intermédio de 

enfermeira, assistentes sociais, psicóloga e “especialista em políticas públicas de saúde”, 

assim como com farmacêuticos. 

                                                         
308 Consoante relata  o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de 

referência o dia 1º de julho de 2017,   a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de   3.507.003   

pessoas.  Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Dentre as prioridades institucionais constantes do planejamento estratégico do 

Ministério Público do Rio Grande do Norte informou-se haver menção à saúde, com ênfase 

em Projeto denominado de “Nascer com Dignidade”. 

Esclareceu-se haver reuniões bimestrais junto ao Grupo de Estudo, conduzidas 

pelo Centro de Apoio respectivo, ocasião na qual se tratam de temas afetos à saúde, como por 

exemplo: assistência farmacêutica, tratamentos oncológicos e a respeito do ferramental 

proporcionado pelo Departamento de Informática do SUS-DATASUS. 

A partir do respondido, o Ministério Público do Rio Grande do Norte enfatiza a 

intervenção extrajudicial, com apoio na defesa de direitos da coletividade na proteção da 

saúde. 

Por fim, ressaltou como iniciativas de destaques o Projeto Nascer com 

Dignidade e o Projeto Transformando Destinos (Anexo VII). 

 

8.1.2.2 Ministério Público do Estado de Pernambuco 

 

A partir das respostas apresentadas observou-se que, no Ministério Público do 

Estado de Pernambuco309, não se exige no concurso de ingresso na carreira a disciplina de 

Direito Sanitário. 

  Ao seu turno, em Recife, o Ministério Público possui duas promotorias de 

Justiça especializadas, com atribuições específicas na tutela da saúde pública. Diversamente, 

inexiste procuradoria de Justiça com atribuição específica em segundo grau para assuntos que 

possuam a saúde como objeto.  

O Ministério Público de Pernambuco conta em sua estrutura com Centro de 

Apoio. Todavia, em função do respondido, não há clareza quanto ao tipo de auxílio técnico 

que propicia às unidades daquele Estado.  

Relatou-se na pesquisa que o Ministério Público pernambucano garante 

proteção do direito à saúde em seu planejamento estratégico definidor de prioridades, através, 

em especial, do Projeto “Fiscalizando a Atenção Básica” e do Projeto “Humanização do 

Parto”.  

                                                         
309 A partir do registrado junto ao Instituto    Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data 

de referência o dia 1º de julho de 2017,  percebe-se que  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de   

9.473.266   pessoas.  Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Além disso, segundo o noticiado, há no âmbito daquela instituição encontros 

para o estudo, aperfeiçoamento ou troca de experiências em matéria sanitária, com realce ao 

que tratou do “terceiro setor na saúde”. 

Afirmou-se que, na atuação em prol da saúde pública, prioriza-se o campo 

extrajudicial, com ênfase na defesa de interesses individuais indisponíveis, mostrando-se 

relevante e digno de destaque, além dos Projetos mencionados (Fiscalizando a Atenção Básica 

e Humanização do Parto), a existência de Grupo de Trabalho para implantação da Política de 

Saúde da População Negra, atuação em prol da ampliação de leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva-UTI e para a realização de cirurgias eletivas acumuladas (Anexo VIII). 

 

8.1.2.3 Ministério Público do Estado da Paraíba 

 

  No Ministério Público da Paraíba310 a disciplina de Direito Sanitário não 

integra o concurso de ingresso na carreira. 

  Existem três promotorias de Justiça com atuação especializada na defesa da 

saúde pública. Duas situadas em João Pessoa e uma terceira localizada em Campina Grande. 

No entanto, não possuem atribuições restritas à saúde pública prestada através do SUS, eis 

que também abrangem demandas que dizem respeito à saúde complementar.  

Inexiste procuradoria de Justiça com atribuição específica em segundo grau 

para se pronunciar em demandas atreladas à matéria sanitária.  

O Ministério Público do Estado do Paraíba possui Centro de apoio às unidades 

ministeriais daquele ente da federação, possuindo a possibilidade de ofertar auxílio técnico na 

área da medicina, assistência social, odontologia e psicologia. 

Todavia, carece o planejamento estratégico do Ministério Público paraibano de 

prioridade capaz de garantir a proteção do direito à saúde. 

Informou-se através da pesquisa que o Ministério Público da Paraíba promove 

reuniões para o aumento do conhecimento e troca de saberes, com realce a curso de 

capacitação na atenção a usuários de substâncias entorpecentes, de combate à mortalidade 

materna, de prevenção à falsificação de medicamentos e à oficina de combate “à tríplice 

endemia”. 

                                                         
310 Ressalta  o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o dia 

1º de julho de 2017,  que  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de   4.025.558   pessoas.  

Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Assinalou-se que se procura, predominantemente, proteger a saúde na seara 

extrajudicial, tanto em relação aos interesses individuais indisponíveis, quanto no tocante aos 

transindividuais. 

Por último, registrou-se como iniciativas dignas de realce o Projeto “Saúde não 

tem Preço”, o Projeto “Farmácia Básica” e o Projeto “Saúde Pública de Qualidade”, por 

intermédio de fiscalizações em estabelecimentos de saúde pública existentes nos municípios 

paraibanos (Anexo IX). 

 

8.1.2.4 Ministério Público do Estado de Sergipe 

 

  No Ministério Público do Estado de Sergipe311, constata-se registro de que o 

Direito Sanitário não integra o programa do concurso para ingresso na carreira.   

  O Ministério Público sergipano possui duas promotorias de Justiça 

especializadas na área de saúde pública, situadas em Aracaju. No entanto, as atribuições 

dessas unidades não se restringem à saúde pública, também envolvendo situações e questões 

vinculadas à saúde complementar, inclusive quando afetas ao patrimônio público. 

  Inexistem procuradorias de Justiça que tratem especificamente de demandas 

que envolvam conflitos jurídicos caracterizadores de ameaça ou de ofensa ao direito à saúde. 

  Muito embora exista Centro de Apoio às unidades ministeriais com atribuições 

na área da saúde, tal Órgão carece de auxílio técnico capaz de ser ofertado às promotorias de 

Justiça.  

  Apresentou-se informação no sentido de que o Ministério Público do Sergipe 

tem em seu planejamento estratégico medidas capazes de proteger o direito à saúde, com 

Projetos que fomentam e fortalecem o controle social, sua autonomia e qualificação de sua 

atuação; promovem a saúde materno-infantil, desde o pré-natal até a fiscalização de 

maternidades; promovem a atenção básica nos municípios sergipanos e que reforçam e 

estruturam a saúde mental. 

  Salientou-se que ocorrem junto àquela instituição eventos para a obtenção de 

conhecimento e a troca de experiências, citando como exemplo o Seminário de Controle e 

Fiscalização das Políticas Públicas na Atenção Básica e o Seminário de Saúde Materno-

                                                         
311 Conforme o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o 

dia 1º de julho de 2017,  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de  2.288.116   pessoas.  Consulta 

realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Infantil, em Retrato da Assistência em Saúde, bem como o Seminário em Saúde Mental. 

  Apontou-se que, no Sergipe, o Ministério Público privilegia a atuação 

extrajudicial, focada na defesa de diretos transindividuais,   

  Por fim, destacaram-se como iniciativas os projetos constantes de seu 

planejamento institucional (Anexo X). 

 

8.1.2.5 Ministério Público do Estado de Alagoas 

 

  No Ministério Público do Estado de Alagoas312, a partir do respondido à 

pesquisa elaborada, constata-se que a disciplina de Direito Sanitário não integra o programa 

do concurso de ingresso na carreira. 

  De maneira especializada, apenas existe uma Promotoria de Justiça com 

atribuições exclusivas na tutela do direito fundamental à saúde, a qual se situa em Maceió. Em 

segundo grau, ao seu turno, não existe Procuradoria de Justiça específica para se pronunciar 

sobre saúde pública, também não existindo Centro ou Núcleo de Apoio às unidades com 

atribuições na área da saúde pública. 

  Por outro lado, consta do planejamento estratégico do Ministério Público de 

Alagoas iniciativas concebidas para a promoção da saúde pública. Como primeira estratégia 

definiu-se o aperfeiçoamento da estrutura de defesa da saúde naquela Instituição, através da 

criação e implantação de núcleos de apoio às promotorias de Justiça, bem como com a 

redefinição das atribuições da Promotoria de Justiça Coletiva Especializada de Defesa da 

Saúde, do Idoso e do Deficiente-PRODSID, de maneira a, assim, permitir o aumento de sua 

atuação na área da saúde. Em um segundo plano, ainda se registrou a necessidade da 

instituição realizar medidas judiciais e extrajudiciais para garantir que, naquele território, 

haja: i) a implementação de planejamento do SUS, participação da comunidade, a instituição 

de políticas públicas voltadas à prevenção geral no campo sanitário e à prevenção e ao 

tratamento de dependentes químicos; ii) a estruturação de recursos humanos e físicos na área 

da saúde, em todos os Municípios de Alagoas; iii) a qualificação dos profissionais de saúde e 

iv) o pleno funcionamento dos conselhos de saúde. Por fim, em terceiro, planeja-se construir 

“alianças estratégicas” em defesa da saúde pública, firmando parcerias com o Conselho 

                                                         
312 Alicerçado em informação do  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, o qual adota como 

data de referência o dia 1º de julho de 2017,  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de   3.375.823   

pessoas.  Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 

 



157 

 

Regional de Medicina, o Legislativo Estadual e dos Municípios de Alagoas, com associações 

de especialistas, com os conselhos de classe, com os conselhos de saúde, pastoral da criança, 

Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde-DENASUS e outros.  

  O Ministério Público do Estado de Alagoas também informou que promove 

encontros para o estudo, aperfeiçoamento e/ou troca de experiências na área da saúde, 

fazendo-os por intermédio de grupos de trabalho, cursos de formação dos membros e 

seminários destinados tanto a membros, quanto a servidores. 

  Assinalou que, na atuação em prol da saúde, há predominância de intervenção 

no campo extrajudicial e com ênfase na seara transindividual. 

  Ao ser indagado, ressaltou possuir atuação destacada no asseguramento da 

assistência farmacêutica devida aos usuários do SUS, da estruturação das unidades de saúde e 

na implementação de políticas públicas (Anexo XI). 

 

8.1.2.6 Ministério Público do Estado da Bahia 

 

  Na Bahia313, o Ministério Público mantém, desde 2008, a disciplina de Direito 

Sanitário no programa de seu concurso para ingresso na carreira.   

  O Ministério Público bahiano possui quatro promotorias de Justiça 

especializadas na área de saúde pública, todas situadas em Salvador, inclusive com 

atribuições restritas e específicas à saúde pública. 

  Assinalou-se, na Bahia, a inexistência de procuradoria de Justiça com atuação 

restrita às demandas de segundo grau que retratem conflitos jurídicos caracterizadores de 

ameaça ou de ofensa ao direito à saúde. 

  Conta a instituição bahiana com Centro de Apoio às unidades ministeriais com 

atribuições na área da saúde, possuindo estrutura para ofertar-lhes auxílio técnico na área 

médica, farmacêutica, assistência social e psicológica. 

  Através da pesquisa ressaltou-se que o Ministério Público da Bahia tem em seu 

planejamento estratégico prioridade institucional que se dirige à proteção da saúde, focada no 

fortalecimento da atenção básica. 

                                                         
313 Conforme o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o 

dia 1º de julho de 2017,   a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de   15.344.447   pessoas  

Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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  Registrou-se que ocorrem junto àquela instituição eventos para a obtenção de 

conhecimento e a troca de experiências, citando como exemplo a ocorrência de reunião 

mensal e, ao menos, duas capacitações anuais. 

  Esclareceu-se que, na Bahia, o Ministério Público prioriza a atuação 

extrajudicial, com predominância de intervenção em favor de interesses ou direitos 

individuais indisponíveis.   

  Destacou como iniciativas relevantes o Projeto “Ministério Público e os 

objetivos do Milênio”, o qual alcançou o 1º lugar em premiação do Conselho Nacional do 

Ministério Público e foi finalista do prêmio Innovare.  

Terminou a pesquisa salientando que, no Ministério Público da Bahia, a área de 

saúde mental é de atribuição das Promotorias de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência, 

após decisão do Conselho Superior daquele Ministério Público, no âmbito de conflito positivo 

de atribuições (Anexo XII). 

 

8.1.2.7 Conclusão parcial gráfica da região nordeste 

 

Graficamente, os dados colhidos na pesquisa e relacionados aos ramos do 

Ministério Público integrantes da região nordeste314 do país podem ser visualizados através da 

seguinte tabela:  

 

Região Nordeste 
Dir. Sanitário no 

Conc. 

Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

Rio Grande do 

Norte 
Não Sim Sim Sim 

Pernambuco Não Sim Não Sim 

Paraíba Não Não Não Sim 

Sergipe Não Sim Não Sim 

Alagoas Não Sim Não Sim 

Bahia Sim Sim Não Sim 

Maranhão Não participou da pesquisa 

Piauí Não participou da pesquisa 

Ceará Não participou da pesquisa 

  

                                                         
314 De acordo com o Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência 

o dia 1º de julho de 2017,  que  a  população  estimada  para  essa região do país é  a   de  57.254.194  pessoas  

Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Região Nordeste 
Estrutura de 

Apoio 

Prev. no 

Planej. 

Estratégico 

Encontros 
Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

Rio Grande do 

Norte 
Sim Sim Sim Sim Não 

Pernambuco Sim Sim Sim Sim Não 

Paraíba Sim Não Sim Sim Não 

Sergipe Não Sim Sim Sim Não 

Alagoas Não Sim Sim Sim Não 

Bahia Sim Sim Sim Sim Não 

Maranhão Não participou da pesquisa 

Piauí Não participou da pesquisa 

Ceará Não participou da pesquisa 

 

Região Nordeste 
Predominância 

Tut. Individual 

Predominância Tut. 

Transindividual 
Iniciativas 

Rio Grande do 

Norte 
Não Sim Sim 

Pernambuco Não Sim Sim 

Paraíba Sim Sim Sim 

Sergipe Não Sim Sim 

Alagoas Não Sim Sim 

Bahia Sim Não Sim 

Maranhão Não participou da pesquisa 

Piauí Não participou da pesquisa 

Ceará Não participou da pesquisa 

 

8.1.3 Região centro-oeste  

  Integrada pelo Ministério Público dos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e Goiás. Todavia, esses dois últimos (Mato Grosso do Sul e Goiás) posicionaram-se no 

sentido de não participarem da pesquisa. 

 

8.1.3.1 Ministério Público do Estado do Mato Grosso 

 

  No Ministério Público do Estado do Mato Grosso315, constata-se registro de 

que o Direito Sanitário integra o programa do concurso para ingresso na carreira desde 2008.   

                                                         
315 A partir do informado pelo Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de 

referência o dia 1º de julho de 2017,   a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de   3.344.544   

pessoas.  Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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O Ministério Público matogrossense possui uma promotoria de Justiça 

especializada na área de saúde pública, situada em Cuiabá. No entanto, a atividade desta 

unidade não se restringe à saúde pública, visto que também envolve situações e questões 

vinculadas à saúde complementar. Acrescentou-se ser de atribuição da 7ª Promotoria de 

Justiça Cível da Comarca de Cuiabá atuar em matéria de saúde, nos procedimentos 

extrajudiciais de natureza cível, nas ações deles decorres, bem como assumir a “titularidade 

ativa” das demandas “nos casos de desistência ou abandono, na função de custos legis nas 

ações intentadas por outros legitimados e outros direitos difusos e coletivos”. 

No Mato Grosso, não há procuradoria de Justiça com atribuição específica em 

causas que envolvam ameaça ou ofensa ao direito à saúde. 

O Ministério Público mato-grossense conta com Centro de Apoio às promotorias 

e procuradorias de Justiça, ofertando a estas auxílio técnico na área do serviço social, por 

intermédio, portanto, de assistentes sociais.  

Informou-se que o Ministério Público do Mato Grosso possui prioridade 

institucional em prol do direito à saúde, especificamente quando assinala direcionar seus 

esforços com o objetivo de assegurar “a defesa dos direitos da cidadania e do consumidor”, 

assim englobando a proteção do direito à saúde. 

Enfatizou a realização de encontros para a transmissão de conhecimento e troca de 

experiências na área sanitária, exemplificando com: Curso de Assistência  aos Usuários de 

Crack e outras Drogas e seus Familiares; Curso de Aperfeiçoamento da Política e Gestão da 

Saúde Pública para o Ministério Público; Fórum Nacional de Diálogo de Direito e Saúde 

Baseada em Evidências; Fórum de Políticas sobre Drogas; Curso de Aperfeiçoamento em 

Política e Gestão da Saúde Pública para o Ministério Público e Ciclo de Estudos – 1º Módulo 

– Barra do Garças: “O Ministério Público, Direito à Saúde, à Educação e Infância e 

Juventude: Desafios Atuais”. 

O Ministério Público do Mato Grosso prioriza a atuação extrajudicial, 

direcionando seus esforços para a tutela coletiva da saúde pública, com realce ao fato de que 

apenas promove “medida judicial”, uma vez extintos os meios extrajudiciais “para solução da 

demanda”. 

Por fim, apontou-se como iniciativas de destaque os projetos constantes do 

planejamento institucional (Anexo XIII). 
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8.1.3.2 Conclusão parcial gráfica da região centro-oeste 

 

Graficamente, os dados colhidos na pesquisa e relacionados aos ramos do 

Ministério Público integrantes da região centro-oeste316 do país podem ser visualizados 

através da seguinte tabela:  

 

Região centro-oeste 
Dir. Sanitário no 

Conc. 

Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

Mato Grosso Sim Não Não Sim 

Mato Grosso do Sul Não participou da pesquisa 

Goiás Não participou da pesquisa 

 

Região centro-

oeste 

Estrutura de 

Apoio 

Prev. no Planej. 

Estratégico 
Encontros 

Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

Mato Grosso Sim Sim Sim Sim Não 

Mato Grosso do 

Sul Não participou da pesquisa 

Goiás Não participou da pesquisa  

 

Região centro-oeste 
Predominância Tut. 

Individual 

Predominância Tut. 

Transindividual 
Iniciativas 

Mato Grosso Não Sim Não 

Mato Grosso do Sul Não participou da pesquisa 

Goiás Não participou da pesquisa 

 

 

8.1.4 Região sudeste  

  

  Composta pelo Ministério Público dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Minas Gerais. Foi a única região na qual todos os órgãos do Ministério 

Público que a integram elogiavelmente se prontificaram em participar da pesquisa. 

 

                                                         
316 De acordo com o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de 

referência o dia 1º de julho de 2017,  que  a  população  estimada  para  essa região do país é  a   de  15.875.907  

pessoas  Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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8.1.4.1 Ministério Público do Estado de São Paulo 

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo317 não insere no programa do 

concurso de ingresso em sua carreira a disciplina de Direito Sanitário, inexistindo perspectiva 

de sua inclusão. 

Existem duas promotorias de Justiça com atuação especializada e restrita à defesa 

da saúde pública na Capital de São Paulo. No interior do Estado, a tarefa de tutelá-la pertence 

às promotorias de Justiça com atribuições na tutela dos direitos humanos.  

Em segundo grau, não existe procuradoria de Justiça com atribuição específica 

para se pronunciar nos feitos que possuem a saúde como objeto.  

O Ministério Público paulista conta com Centro de Apoio às Promotorias e 

Procuradorias de Justiça, ofertando através do Núcleo de Apoio Técnico-NAT o auxílio 

necessário em psicologia e serviço social aos seus membros, bem como por intermédio do 

Centro de Apoio Operacional à Execução-CAEX a ajuda que se mostrar devida na área da 

medicina, engenharia, contabilidade, arquitetura, etc. 

O Ministério Público do Estado de São Paulo possui prioridades que se 

direcionam a garantir a proteção do direito à saúde, as quais constam de Plano-Geral de 

Atuação-PGA. Acessado o referido documento através do endereço eletrônico mencionado na 

pesquisa, observou-se três objetivos no campo sanitário. O primeiro diz respeito ao 

fortalecimento da rede de saúde mental, dependência de álcool e outras drogas por parte, 

preferencialmente, da Administração Pública Direta. Para tanto, enquanto metas concebidas, 

busca-se implantar os equipamentos necessários ao atendimento de pacientes portadores de 

transtornos mentais, além de exigir a criação e o acompanhamento dos planos municipais e 

estadual de saúde mental. O segundo enfatiza o aprimoramento da política de atenção básica, 

de maneira igual, preferencialmente pela Administração Direta, através do fomento de 

políticas públicas nesse nível de atenção à saúde, com fiscalização da adesão dos municípios 

ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ. O 

terceiro e último trata do acesso à função jurisdicional do Estado de forma equilibrada e 

responsável quando dos pedidos de medicamentos e insumos, intencionando-se a detecção das 

maiores demandas e os problemas referentes ao seu fornecimento. 

                                                         
317 Ressalta o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o dia 

1º de julho de 2017  que  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de  45.094.866   pessoas.  

Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Em São Paulo, o Ministério Público promove encontros para o aprimoramento 

funcional de seus membros na temática de saúde, mas como ocorrem a partir de providências 

do Centro de Apoio Operacional, da Escola Superior do Ministério Público e das próprias 

Promotorias de Justiça, difícil torna-se indicar quais foram e o número de eventos realizados. 

A proteção da saúde no âmbito do Ministério Público paulista perfectibiliza-se no 

campo extrajudicial, com ênfase à tutela transindividual. 

Dentre as iniciativas compreendidas como de destaque assinalou-se que a medida 

adotada para a desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos em Sorocaba-SP, via termo de 

ajustamento de conduta, foi vencedora do Prêmio Innovare em 2013. Também ressaltou-se a 

prevenção de violência doméstica pela via da estratégia da saúde da família, finalista do 

Prêmio Innovare em 2016. Deu-se vulto à criação de núcleo de atuação integrada para 

combate a fraudes em ações judiciais de medicamentos, à celebração de convênio 

interinstitucional com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Defensoria Pública de 

São Paulo para ampliação da oferta de medicamentos na via administrativa (Anexo XIV). 

 

8.1.4.2 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

 

No Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro318 a disciplina de Direito 

Sanitário não integra o programa de seu concurso para ingresso na carreira. No entanto, ao 

tratar de maneira específica da tutela coletiva, prevê-se no respectivo edital ponto sobre 

vigilância sanitária e epidemiológica.  

O Ministério Público fluminense possui sete promotorias de Justiça especializadas 

na área de saúde pública, as quais também englobam atos de improbidade diretamente ligados 

à formulação e execução da respectiva política pública, programas, serviços e ações, sendo 

quatro situadas na cidade do Rio de Janeiro e outras três em sua região metropolitana. 

Assinalou-se que a criação de uma quinta Promotoria de Justiça na Capital já foi aprovada 

pelo Órgão Especial daquela instituição. 

Verificou-se a inexistência de procuradoria de Justiça com atuação restrita às 

demandas de segundo grau que retratam conflitos jurídicos caracterizadores de ameaça ou de 

ofensa ao direito à saúde. 

                                                         
318 Segundo o Instituto    Brasileiro   de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o dia 

1º de julho de 2017,  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de  16.718.956   pessoas  Consulta 

realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Enfatizou-se que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem Centro de 

Apoio às unidades ministeriais com atribuições na área da saúde, possuindo estrutura para 

ofertar-lhes auxílio técnico na área médica, de serviço social, contabilidade e psicologia, o 

que ocorre através do denominado Grupo de Apoio Técnico Especializado-GATE. 

Ressaltou-se que o Ministério Público fluminense conta em seu planejamento 

estratégico com prioridade institucional que se dirige à proteção da saúde, com ênfase na 

“atuação pública”. 

Registrou-se que ocorrem junto àquela instituição eventos para o aperfeiçoamento 

de membros e a troca de experiências, citando como exemplo a realização de reuniões para se 

debater a respeito da fiscalização de organizações sociais, forma coordenadas de ações para 

combate às epidemias de dengue, zika e chikungunya. 

Esclareceu-se que no Rio de Janeiro, o Ministério Público prioriza a atuação 

extrajudicial, com predominância de intervenção em favor de interesses ou direitos 

transindividuais.   

Apresentou-se como iniciativas relevantes o ajuizamento de ações civis públicas 

com a finalidade de estruturar a política e o funcionamento dos serviços, como a ação que 

objetiva o repasse mensal e regular de recursos a saúde (Anexo XV). 

 

8.1.4.3 Ministério Público do Estado do Espírito Santo 

 

A disciplina de Direito Sanitário integra o programa do concurso para ingresso na 

carreira do Ministério Público do Espírito Santo319, desde 2010. 

Nove são as promotorias de Justiça com atuação especializada na defesa da saúde 

pública, as quais também possuem atribuições em outras áreas de proteção, portanto não 

ficando a ela restrita. A partir do informado na pesquisa, possuem atribuições em saúde o 1º 

Promotor de Justiça Cível da Comarca de Cariacica; o 3º Promotor de Justiça Cível da 

Comarca de Vitória, o 3º Promotor de Justiça Cível da Comarca de Viana, o 5º Promotor de 

Justiça Cível da Comarca de Vila Velha, o 1º Promotor de Justiça da Comarca de Aracruz, o 

2º Promotor de Justiça da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, o 5º Promotor de Justiça da 

Comarca de Colatina, o 2º Promotor de Justiça Cível da Comarca de Guarapari.  

                                                         
319 O  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o dia 1º de 

julho de 2017, informa  que  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de  4.016.356   pessoas.  

Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Não possui o Ministério Público capixaba procuradoria de Justiça com atribuição 

específica em segundo grau para se pronunciar em demandas atreladas à matéria sanitária.  

Por outro lado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo conta com 

Centro de apoio às unidades ministeriais daquele ente da federação, possuindo a possibilidade 

de ofertar-lhes auxílio técnico na área do serviço social. 

Ao seu turno, o planejamento estratégico do Ministério Público capixaba dispõe 

de prioridade capaz de garantir a proteção do direito à saúde. Nesse sentido, fomenta-se o 

aperfeiçoamento dos serviços afetos à atenção básica, também capacitando os conselhos de 

saúde, de maneira a alcançar a ampliação da cobertura assistencial e sua melhora de 

qualidade. 

Há, junto à instituição, a promoção de reuniões para o aumento do conhecimento 

e troca de saberes. Dentre essas, destacou-se evento sobre mediação sanitária: direito, saúde e 

cidadania, nove reuniões do Centro Permanente de Estudos e Atuação Estratégica que 

trabalha para o estabelecimento de metas pertinentes à matéria da saúde, além de quatro 

encontros relacionados ao tema “saúde mental” nas regionais de saúde daquele Estado. 

Destacou-se predominância de intervenção na seara extrajudicial, com esforço 

mais concentrado em tutelas de caráter transindividual. 

Finalmente, apontou-se como iniciativas dignas de realce a atuação em prol da 

atenção primária, da estruturação da rede de saúde mental e a estruturação dos conselhos de 

saúde (Anexo XVI). 

 

8.1.4.4 Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais320 pretende incluir a disciplina de 

Direito Sanitário no concurso de ingresso na carreira. 

Nas Comarcas de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Contagem, 

Divinópolis e Montes Claros, o Ministério Público mineiro dispõe de promotorias de Justiça 

especializadas, encarregadas de tratar especificamente da tutela da saúde pública, perfazendo 

um total de dez promotorias de Justiça com atribuições no campo sanitário.  

                                                         
320 Conforme o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o 

dia 1º de julho de 2017,  que  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de  21.119.536   pessoas  

Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Conta a instituição mineira com procuradoria de Justiça possuidora de atribuição 

específica em segundo grau para conhecer e se pronunciar em demandas atreladas à matéria 

sanitária.  

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais possui centro de apoio às 

unidades ministeriais, reunindo condições de propiciar-lhes auxílio técnico por intermédio de 

analista médico, psicólogo, psiquiatra e assistente social. 

O planejamento estratégico da instituição prevê o tratamento prioritário em prol 

da saúde, a partir de três objetos (não destacados)321. 

Informou-se, através da pesquisa, que o Ministério Público de Minas Gerais, com 

regularidade realiza reuniões para o acréscimo de conhecimento no campo sanitário, através 

de cursos de capacitação para Promotores de Justiça, em parceria com o Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais – COSEMS-MG, bem como por intermédio 

de cursos de especialização em Direito Sanitário realizados “com a Escola de Saúde Pública 

de Minas Gerais’. Salientou-se buscar proteger a saúde, predominantemente, na seara 

extrajudicial, com ênfase à proteção de interesses individuais indisponíveis. 

Dentre as atividades realizadas, destacou-se a ação institucional de mediação 

sanitária, criada via Resolução da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de 

Minas Gerais (nº 78/2012), e através da qual se realizou oitenta e oito reuniões (Anexo XVII). 

 

8.1.4.5 Conclusão parcial gráfica da região sudeste 

 

  Graficamente, os dados colhidos na pesquisa e relacionados aos ramos do 

Ministério Público integrantes da região sudeste322 do país podem ser visualizados através da 

seguinte tabela:  

                                                         
321 Da página eletrônica do MPMG observa-se como objetivos estratégicos em defesa da saúde: i) combater a 

ineficiência do atendimento primário da saúde; ii) fiscalizar a gestão orçamentária e financeira da saúde; iii) 

fiscalizar a gestão administrativa da saúde; iv) fomentar a adoção de políticas públicas da saúde; v) fiscalizar os 

conselhos de saúde;  vi) fomentar a adoção de políticas públicas de atenção aos usuários de substâncias 

psicoativas; vii) fomentar a adoção de políticas públicas de saúde mental; viii) fiscalizar o acesso dos usuários de 

saúde ao Tratamento Fora de Domicílio-TFD. Constatado através do endereço eletrônico:  

https://www.mpmg.mp.br/main.jsp?lumPageId=8A91CFD23FABC6DA013FEE25CB02192C&lumItemId=8A9

1CFA954707B9A0154729E88CE0C68&previewItemId=8A91CFA954707B9A0154729E88CD0C67. Acessado 

em 31.12.2017. 
322 A região mais populosa do Brasil, pois consoante destacado pelo  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  

Estatística-IBGE, adotando como data de referência o dia 1º de julho de 2017, a  população  estimada  para  essa 

região do país é  a   de  86.949.714  pessoas  Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Região sudeste 
Dir. Sanitário no 

Conc. 

Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. 

Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

São Paulo Não Sim Não Sim 

Rio de Janeiro Não Sim Não Sim 

Espírito Santo Sim Não Não Sim 

Minas Gerais Pretende-se incluí-lo Sim Sim Sim 

 

Região sudeste 
Estrutura 

de Apoio 

Prev. no Planej. 

Estratégico 
Encontros 

Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

São Paulo Sim Sim Sim Sim Não 

Rio de Janeiro Sim Sim Sim Sim Não 

Espírito Santo Sim Sim Sim Sim Não 

Minas Gerais Sim Sim Sim Sim Não 

 

Região sudeste 
Predominância Tut. 

Individual 

Predominância Tut. 

Transindividual 
Iniciativas 

São Paulo Sim Não Sim 

Rio de Janeiro Não Sim Sim 

Espírito Santo Não Sim Sim 

Minas Gerais Sim Não Sim 

 

8.1.5 Região sul  

 

Formada pelo Ministério Público do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do 

Sul. À exceção do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, os demais 

participaram e colaboraram com a pesquisa. 

   

8.1.5.1 Ministério Público do Estado do Paraná 

No Ministério Público do Estado do Paraná323, depois de aprofundada verificação, 

confirmou-se que a disciplina de Direito Sanitário integra o programa do concurso de ingresso 

em sua carreira desde o ano 2000. 

                                                         
323 Segundo o  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o dia 

1º de julho de 2017,  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de 11.320.892   pessoas.  Consulta 

realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Existe no Ministério Público do Estado do Paraná apenas uma promotoria de 

Justiça especializada, com dois cargos de Promotor de Justiça, exclusiva para a tutela do 

direito fundamental à saúde, sediada no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba. 

Em segundo grau, não há procuradoria de Justiça específica para se pronunciar 

nos feitos que possuem a saúde como objeto. 

Conta o Ministério Público paranaense com exemplar Centro de Apoio, 

coordenado pelo Procurador de Justiça Marco Antonio Teixeira, profundo conhecedor do 

Direito Sanitário. Esse órgão é integrado por cinco médicos, os quais realizam análises e 

elaboram pareceres técnicos em assuntos vinculados à saúde pública e à prática do que se 

convencionou denominar de erro médico, “fortalecendo o conteúdo probatório em 

procedimentos e ações judiciais”, tanto do próprio Centro de Apoio, quanto das Promotorias 

de Justiça. 

O planejamento estratégico da instituição tem prioridades de atuação na área de 

saúde pública. De maneira geral, apontou-se a relevância de se defender interesses individuais 

indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, 

social e econômica, assegurando-lhes que sejam amparadas em seus direitos, especialmente a 

partir das redes de proteção. Paralelamente, de maneira específica, pretende-se: i) assegurar a 

devida atenção de saúde aos dependentes químicos; ii) voltar-se para a defesa dos interesses 

difusos e coletivos, do regime democrático e da promoção e implementação de políticas 

públicas e de interesse social, dentre as quais a saúde; iii) apoiar o exercício do controle social 

na área da saúde e iv) garantir a atualização de planos de saúde no Sistema Único de Saúde-

SUS. Consoante enfatizado, além do plano estratégico, o Centro de Apoio tem, ainda, “Plano 

Setorial de Ação”, cujo teor consta do respectivo anexo (XVIII). 

A partir da pesquisa, observa-se que no Ministério Público do Estado do Paraná 

costuma-se realizar frequentemente encontros para o estudo, aperfeiçoamento e troca de 

experiência, tendo sido ressaltado, no ano de 2014, dez atividades com capacidade de 

viabilizar tais atividades, além de diversas outras participações do Centro de Apoio, na 

condição de representante do Ministério Público do Estado do Paraná. No ano de 2015, mais 

oito iniciativas dentro desse contexto, além de menção a outras participações naquele período 

de tempo, também representando a instituição. No ano de 2016, ao seu turno, apontou de 

maneira minuciosa mais cinco práticas de relevante valor (Anexo XVIII).  
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Assinalou-se que no Paraná, a intervenção do Ministério Público em prol da saúde 

se dirige, predominantemente, no campo extrajudicial, com o intuito de tutelar interesses 

individuais indisponíveis. 

Dentre as providências adotadas, destacou-se o desenvolvimento e implantação do 

Sistema Protege, destinado a viabilizar o registro das internações psiquiátricas involuntárias, 

bem como a ampliação do debate acerca da judicialização em saúde, no Comitê Executivo da 

Saúde, ultimando-se com citação ao “Programa 10 cidades”, por intermédio do qual se busca 

ampliar e regionalizar o debate sanitário no Paraná (Anexo XVIII). 

 

8.1.5.2  Ministério Público do Estado de Santa Catarina 

 

No Ministério Público do Estado de Santa Catarina324, constata-se registro de que 

o Direito Sanitário integra o programa do concurso para ingresso na carreira desde 2014.   

O Ministério Público catarinense possui uma promotoria de Justiça especializada 

na área de saúde pública, situada em Florianópolis. Contudo, a atividade desta unidade não se 

restringe à saúde pública, visto que também envolve situações e questões vinculadas à saúde 

complementar.  

Em Santa Catarina, não há procuradoria de Justiça com atribuição específica em 

causas que envolvam ameaça ou ofensa ao direito à saúde. 

O Ministério Público catarinense conta com Centro de Apoio às Promotorias e 

Procuradorias de Justiça, mas não disponibiliza apoio técnico de profissionais da medicina, do 

serviço social, da contabilidade e da psicologia, por exemplo, a partir do obtido na pesquisa.  

Informou-se que o Ministério Público de Santa Catarina possui prioridade 

institucional em prol do direito à saúde, com realce ao Projeto de Transparência nas listas de 

espera por serviços de saúde naquele Estado. 

Comunicou-se a realização de encontros para a transmissão de conhecimento e 

troca de experiências na área sanitária, exemplificando com a realização de seminário 

específico no mês de março de 2015, com duração de 4 dias, bem como curso de 

aperfeiçoamento ocorrido no mês de julho de 2016. 

                                                         
324 De acordo com o Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência 

o dia 1º de julho de 2017,  a  população  estimada  para  esse         Estado   é  a   de  7.001.161   pessoas.  

Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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No Ministério Público de Santa Catarina há predominância de atuação no campo 

judicial, na defesa de interesses individuais indisponíveis. 

Como iniciativas de destaque, o Ministério Público catarinense assinalou: 1) a 

tomada de providências para qualificar as demandas judiciais por medicamentos; 2) o 

fomento à estruturação da farmácia básica dos municípios; 3) antes do ajuizamento de ação, 

procura-se verificar se, para o caso concreto, não há alternativa disponibilizada pelo sistema 

público de saúde (Anexo XIX). 

 

8.1.5.3 Conclusão parcial gráfica da região sul 

 

Graficamente, os dados colhidos na pesquisa e relacionados aos ramos do 

Ministério Público integrantes da região sul325 do país podem ser visualizados através da 

seguinte tabela: 

Região sul 
Dir. Sanitário no 

Conc. 

Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. 

Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

Paraná Sim Sim Não Sim 

Santa Catarina Sim Não Não Sim 

Rio Grande do 

Sul Não participou da pesquisa 

  

Região sudeste 
Estrutura de 

Apoio 

Prev. no 

Planej. 

Estratégico 

Encontros 
Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

Paraná Sim Sim Sim Sim Não 

Santa Catarina Não Sim Sim Não Sim 

Rio Grande do 

Sul Não participou da pesquisa 

 

Região sudeste Tut. Individual Tut. Transindividual Iniciativas 

Paraná Sim Não Sim 

Santa Catarina Sim Não Sim 

Rio Grande do 

Sul 
Não participou da pesquisa  

 

                                                         
325 Conforme destacado pelo  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de 

referência o dia 1º de julho de 2017, a  população  estimada  para  essa região do país é  a   de  29.644.948 

pessoas  Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017 
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8.1.6 Ministério Público da União 

 

Compõem o Ministério Público da União o Ministério Público Federal, o 

Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do 

Distrito Federal. Somente estes dois últimos participaram da pesquisa, tendo os demais 

deixado de apresentar respostas à pesquisa que lhes foi direcionada. 

   

8.1.6.1 Ministério Público do Distrito Federal 

 

No Distrito Federal326, o Ministério Público não inseriu no programa norteador de 

seu concurso para ingresso na carreira a disciplina de Direito Sanitário.   

O Ministério Público brasiliense possui quatro promotorias de Justiça 

especializadas, todas situadas em Brasília, com atribuições exclusivas na área de saúde 

pública. 

Assinalou-se a existência de procuradoria de Justiça com atuação restrita às 

demandas de segundo grau que retratem conflitos jurídicos caracterizadores de ameaça ou de 

ofensa ao direito à saúde. 

Não conta com Centro de Apoio, pois em sua estrutura existem Câmaras 

Especializadas para Coordenação e Revisão, tendo sido registrado que as promotorias de 

Justiça recebem auxílio técnico proveniente de peritos médicos. 

Através da pesquisa ressaltou-se que o Ministério Público do Distrito Federal tem 

em seu planejamento estratégico prioridade institucional que se dirige à proteção da saúde, 

enfatizando-se o “Projeto Repensar” e o Projeto “Direito e Saúde”.   

        Registrou-se que ocorrem junto àquela instituição eventos para o incremento de 

conhecimento e a troca de experiências, citando que mais recentemente ocorreram cerca de 

cinco eventos sobre Direito Sanitário, além de reuniões e encontros para estudo e discussões 

sobre políticas públicas. 

                                                         
326 População estimada para o Distrito-Federal, a partir do informado pelo Instituto    Brasileiro    de  Geografia  

e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o dia 1º de julho de 2017,    é  a   de  3.039.444   pessoas.  

Consulta realizada por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017. 
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Esclareceu-se que, no Distrito Federal, o Ministério Público prioriza a atuação 

extrajudicial, com predominância de intervenção em favor de direitos transindividuais.  

Destacou-se como iniciativas relevantes o Encontro sobre Controle e Fiscalização 

em Política Pública de Saúde, além da apresentação do Portal Direito e Saúde, o qual se 

constitui em ferramenta de informação em saúde. (Anexo XX). 

 

8.1.6.2 Ministério Público Militar 

 

O Ministério Público Militar tem atribuições voltadas à apuração de crimes 

militares, ao controle externo da atividade policial judiciária militar. Paralelamente, tem a 

possibilidade de instaurar inquérito civil, para a proteção de direitos individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos, bem como o resguardo do regramento constitucional, mas atentando-se às 

especificidades e particularidades das forças armadas. 

Por isso, não obstante se deva reconhecer a louvável demonstração de interesse 

em participar da pesquisa, por não atuar na área de tutela da saúde pública, à exceção da 

afirmação no sentido de que conta com Centro de Apoio às unidades ministeriais que lhe 

integram, apresentou resposta negativa aos demais questionamentos que lhe foram dirigidos 

(Anexo XXI). 

 

8.1.6.3 Conclusão gráfica parcial do Ministério Público da União 

 

Graficamente, os dados colhidos na pesquisa e relacionados aos ramos do 

Ministério Público integrantes da União327 do país podem ser visualizados através da seguinte 

tabela: 

MP da União 
Dir. Sanitário no 

Conc. 

Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. 

Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

MP do Dist. 

Federal 
Não Sim Sim Sim 

MP Militar Não atua em saúde Prejudicado Prejudicado Prejudicado 

MP Federal Não participou da pesquisa 

MP do Trabalho Não participou da pesquisa 

                                                         
327 O  Instituto    Brasileiro    de  Geografia  e  Estatística-IBGE, adotando como data de referência o dia 1º de 

julho de 2017, informa que no Brasil a  população  estimada  é  a   de  207.660.929 pessoas.  Consulta realizada 

por intermédio do seguinte endereço eletrônico: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf. Acessado em 

31/12/2017 
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MP da União 
Estrutura de 

Apoio 

Prev. no Planej. 

Estratégico 
Encontros 

Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

MP do Dist. 

Federal 
Sim Sim Sim Sim Não 

MP Militar Prejudicado Prejudicado Prejudicado Prejudicado Prejudicado 

MP Federal Não participou da pesquisa 

MP do Trabalho Não participou da pesquisa 

  

MP da União Tut. Individual Tut. Transindividual Iniciativas 

MP do Dist. Federal Não Sim Sim 

MP Militar Prejudicado Prejudicado Prejudicado 

MP Federal Não participou da pesquisa 

MP do Trabalho Não participou da pesquisa 

 

8.2 CONSTATAÇÕES A RESPEITO DA ESTRUTURA E DA POLÍTICA 

INSTITUCIONAL RESERVADA À DEFESA DO DIREITO À SAÚDE 

 

  A partir dos dados estatísticos obtidos torna-se possível verificar que nos 

Estados do Amazonas, Tocantins, Amapá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, 

Sergipe, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, o Ministério Público não 

exige a disciplina de Direito Sanitário em seus respectivos concursos. Por sua vez, 

informaram que pretendem inseri-la nos concursos que realizam o Ministério Público dos 

Estados de Roraima, Pará, e Minas Gerais. Contrariamente, no Ministério Público dos Estados 

de Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina o Direito Sanitário 

já integra os processos de seleção destinados ao ingresso na carreira.  

Portanto, ainda se constata o forte predomínio de ausência da referida 

disciplina nos concursos de ingresso na Carreira do Ministério Público. Sob o plano 

estritamente estatístico, a região sul do Brasil pode ser considerada como aquela na qual o 

Direito Sanitário é mais cobrado em concursos do Ministério Público.  

De qualquer modo, a pesquisa revela a necessidade do Ministério Público se 

conscientizar e promover adequações aptas a garantir a presença do Direito Sanitário nos 

concursos de ingresso na carreira que realiza. A partir de suas atribuições, certamente o 

membro da instituição será provocado durante sua trajetória funcional a se manifestar a 
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respeito do tema saúde ou então proteger o direito à saúde, razões pelas quais precisa 

conhecer seus postulados, sistema e princípios orientadores.   

  Em idêntico sentido, logrou-se inferir que o Ministério Público dos Estados do 

Amazonas, Roraima, Tocantins, Paraíba, Mato Grosso, Espírito Santo e Santa Catarina não 

possuem Promotorias de Justiça especializadas, exclusivas para a tutela do direito 

fundamental à saúde. Em sentido contrário, possuem-nas o Ministério Público do Pará, 

Rondônia, Amapá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Logo, quanto a esse aspecto e com 

indicação de avanço administrativo na organização das unidades do Ministério Público, 

predomina o número de ramos da instituição com promotorias de Justiça portadoras de 

atribuições exclusivas e afetas à área da saúde. Estatisticamente, a região sudeste do Brasil 

conta com número maior de unidades, voltadas de modo exclusivo à proteção do direito à 

saúde, fator digno de registro e indicador de postura a ser encampada pelas demais. 

  Diversamente, com procuradorias de Justiça concebidas para atuar em 

demandas afetas à temática da Saúde, de modo específico e em segundo grau, apenas 

possuem-nas em sua estrutura o Ministério Público do Rio Grande do Norte, Minas Gerais e 

do Distrito Federal. Segundo se acredita, este é um aspecto que fundamental e sensivelmente 

necessita ser melhorado. Muitos são os recursos submetidos à apreciação do segundo grau de 

jurisdição, fórum no qual atua o procurador de Justiça. Por isso, extremamente interessante a 

atuação de procuradores de Justiça com formação jurídica e social mais próxima do campo 

sanitário, a fim de que seu pronunciamento guarde nítida sintonia com os princípios e das 

regras norteadoras da prestação de ações e serviços de saúde pública. A atuação especializada 

tende a produzir resultados otimizados em prol do direito à saúde. Caso determinado 

problema de financiamento da saúde seja submetido ao conhecimento e julgamento do 

Judiciário, mesmo após o conflito ter sido adequadamente apreciado em primeiro grau, em 

segundo, todo o trabalho pode resultar ineficaz, na hipótese do procurador de Justiça carecer 

do perfil necessário para pronunciar-se com a propriedade devida a respeito de tal objeto e das 

circunstâncias que o envolvem328.  

Além do mais, o procurador de justiça possui conhecimento, acúmulo de 

experiência, reunindo condições de colaborar para que a atuação ministerial em segundo grau 

influa decisivamente para a consolidação de jurisprudência próxima dos parâmetros de 

resolutividade a que faz jus o direito à saúde. Por isso, fundamental e de grande importância a 

                                                         
328 Desde as normas constitucionais e infraconstitucionais orientadoras da questão, até o conhecimento sobre o 

que pode ou não ser considerado como despesas de saúde. 
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atuação de membros com desenvoltura mais próxima da causa sanitária em segundo grau de 

jurisdição, mostrando-se de todo relevante a ampliação desse modelo pelos diversos ramos de 

Ministério Público. 

  Por outro lado, na grande maioria das instituições afetas ao Ministério Público, 

espalhadas pelo Brasil existe Centro de Apoio às suas respectivas unidades. Os Centros de 

Apoio são órgãos auxiliares da atividade funcional, encarregados de contribuir para o 

aperfeiçoamento funcional; promover a integração e o intercâmbio entre os órgãos de 

execução, inclusive, quando cabível, possibilitar atuação conjunta ou simultânea; encaminhar 

informações técnico-jurídicas aos órgãos jurídicos, sem caráter vinculativo; prestar auxílio 

nos procedimentos instaurados pelo Ministério Público; prestar atendimento e ou orientação 

em sua determinada área de atuação, além de outros. Dentre os participantes da pesquisa, 

somente o Ministério Público dos Estados do Amazonas e Amapá não dispõem de Centro de 

Apoio na área de saúde. Em virtude do campo sanitário possuir especificidades, somado ao 

fato de muitos promotores de Justiça não possuírem conhecimento sistêmico a seu respeito, 

interessante e indispensável todas as unidades da Federação do Ministério Público contarem 

com Centro ou Núcleo de Apoio, não apenas para otimizar, mas sobretudo qualificar o 

trabalho do Ministério Público na tutela da saúde, fornecendo o auxílio devido, a fim de que o 

integrante da instituição melhor possa transitar sobre a área sanitária e outras que com ela 

guardam pontos de afinidade e contato. 

  Dessa maneira, pois o conhecimento jurídico mostra-se restrito e aquém do 

necessário para suplantar os conflitos de caráter sanitários submetidos à análise do Ministério 

Público. Assim apresenta-se importantíssimo contar o membro da Instituição, quando 

necessário, com o auxílio técnico de profissionais vinculados à medicina, psicologia, 

farmácia, serviço social. O apoio fornecido pelos Centros, Núcleos de apoio e por tais 

profissionais fornecem condições de possibilitar o melhor enfrentamento das problemáticas, a 

bem da atuação ministerial e da tutela do direito à saúde. 

 Ao serem indagados, felizmente, o Ministério Público do Amazonas, do 

Paraná, de Rondônia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Mato Grosso, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal, afirmaram 

possuir estrutura técnica de apoio. Todavia, mesmo depois de diversos anos de vigência da 

Constituição Federal, onde ficou registrada a incumbência – portanto o dever – do Ministério 

Público zelar pelo respeito a bens de relevância pública, como é a saúde, alguns de seus ramos 

continuam sem qualquer tipo de auxílio no campo sanitário, tal como o de: Roraima, 

Tocantins, Amapá, Sergipe, Alagoas e Santa Catarina. Neste item sobressaiu-se a região 
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sudeste, com todo o Ministério Público dessa área de abrangência territorial fornecendo a seus 

membros o apoio técnico necessário. 

  Consultados, responderam possuir em seus respectivos programas de 

planejamento estratégico previsão de medidas direcionadas a viabilizar a garantia do direito à 

saúde o Ministério Público do Pará, Tocantins, Amapá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Paraná, Santa Catarina e do Distrito Federal. Ainda não possuem previsão de tutela 

específica à saúde o Ministério Público do Amazonas, Roraima e Rondônia. Por isso, 

observa-se ser de todo interessante que o Ministério Público destes Estados que integram a 

região norte, em especial, reveja suas posições, com o objetivo de garantir a inclusão de metas 

e propósitos de defesa da saúde em seus planos estratégicos. Essa providência mostra-se 

imprescindível, a fim de realçar institucionalmente a necessidade da canalização de esforços 

por parte de seus membros para a proteção da saúde. 

  Ponto extremamente positivo foi a constatação de que unicamente o Ministério 

Público do Tocantins e Amapá não promovem a realização de seminários, conferências, 

oficinas ou outros tipos de encontros para o estudo, aperfeiçoamento e/ou troca de 

experiências, ao contrário de todos os demais ramos participantes. Nos dias atuais, inclusive a 

partir das possibilidades fornecidas pela tecnologia, a transmissão de conhecimento está 

facilitada e pode ocorrer à distância. 

O contínuo aperfeiçoamento dos membros do Ministério Público mostra-se 

necessário em todos os campos do saber, não deixando de reunir a saúde grande exigência de 

atenção, em virtude das constantes mudanças de tratamento, planejamento, organização e 

gestão envolvidas no processo de formulação e execução de políticas públicas sanitárias.  Por 

isso, a superação das ausências de encontros noticiadas - envolvendo o Ministério Público dos 

Estados do Tocantins e do Amapá -, e o fortalecimento do estudo e troca de experiências 

apresentam-se fundamentais, na medida em que trariam incremento ao atuar do Ministério 

Público, em virtude das responsabilidades que possui. O saber adquirido deve ser transmitido, 

inclusive para possibilitar sua chegada a outros membros, a partir da concepção de que todos 

têm a possibilidade de atuar como educandos e educadores.  

O processo de aprendizado deve ser constante, estando naturalmente atrelado à 

troca de experiências. As reuniões permitem o intercâmbio de ideias, a aproximação a novas 

realidades, a destinação do conhecimento com maior propriedade para o bem comum. Dessa 

forma merece ser cada vez mais incentivadas.  
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  No Ministério Público do Amazonas, Roraima, Pará. Tocantins, Rondônia, 

Amapá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal, privilegia-

se a atuação em prol da saúde na esfera extrajudicial. Apenas o Ministério de Santa Catarina, 

a partir do respondido na pesquisa efetuada, deixar de assegurar prevalência a essa forma de 

atuar.    

Na atualidade, o Ministério Público conta em seu favor com valiosos 

instrumentos para resolver administrativamente, no âmbito extrajudicial, as questões que lhe 

são apresentadas. Desde a instauração de procedimentos, dentre os quais, o inquérito civil - de 

responsabilidade exclusiva da Instituição -, perpassando pela realização de audiência pública, 

o envio de recomendação, a celebração de termo de ajustamento de conduta, o tensionamento 

por intermédio de ofícios, propiciam amplamente a resolução da problemática sem a 

intervenção jurisdicional. Esse aspecto promove a pacificação dos conflitos de forma mais 

célere e econômica, reservando ao Judiciário somente as situações nas quais se mostrou 

impossível a extinção do litígio extrajudicialmente. 

  No Ministério Público do Amazonas, Roraima, Tocantins, Rondônia, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal procura-se garantir predominância de tutela 

transindividual às questões de Saúde. Diferentemente, o Ministério Público do Pará, do 

Amapá, da Bahia, de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina permanecem focando sua 

respectiva proteção restrito à ameaça ou lesão a direito individual homogêneo.  Esta postura, 

conforme se acredita, não obstante importante, não resolve de modo macro as questões de 

saúde que necessitam ser resolvidas, melhoradas, sanadas. Como as problemáticas de saúde 

tendem a também produzir efeitos difusos, coletivos ou individual homogêneos, na 

ponderação, muito melhor procurar resolvê-las de modo coletivo (lato sensu). O exercício e a 

persistência da prática transindividual, senão de imediato, de forma mediata inclina-se a 

produzir resultados satisfatórios à coletividade. Por conseguinte, entre trabalhar para produzir 

resultados a pessoa determinada, muitas vezes violando a igualdade devida a outros tantos 

pacientes que enfrentam situação idêntica ou assemelhada, parece melhor assegurar 

preferência, neste ponto, à tutela transindividual, tal como o fazem - de acordo com o 

respondido na pesquisa -, o Ministério Público das regiões norte e nordeste do país. 

  Por fim, à exceção do Ministério Público do Pará e do Mato Grosso, 

positivamente todos os outros apresentaram relevantes iniciativas no campo sanitário, o que 

merece reconhecido e elogiado. Melhor seria, no entanto, que houvesse banco de dados apto a 
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dar conhecimento desses destaques, de forma mais transparente e pública, a fim de que o 

aperfeiçoamento do conhecimento em torno do objeto saúde cada vez mais fosse difundido, 

aprimorado e aplicado na prática, em prol de todos.  

   Graficamente, tais conclusões podem ser assim explicitadas: 

 

Região Norte 
Dir. Sanitário no 

Conc. 

Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

Amazonas Não Não Não Não 

Roraima Pretende-se incluí-lo Não Não Sim 

Pará Pretende-se incluí-lo Sim Não Sim 

Tocantins Não Não Não Sim 

Rondônia Sim Sim Não Sim 

Amapá Não Sim Não Não 

Acre Não participou da pesquisa 

 

Região Nordeste 
Dir. Sanitário no 

Conc. 

Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

Rio Grande do Norte Não Sim Sim Sim 

Pernambuco Não Sim Não Sim 

Paraíba Não Não Não Sim 

Sergipe Não Sim Não Sim 

Alagoas Não Sim Não Sim 

Bahia Sim Sim Não Sim 

Maranhão Não participou da pesquisa 

Piauí Não participou da pesquisa 

Ceará Não participou da pesquisa 

 

Região centro-oeste 

Dir. 

Sanitário 

no Conc. 

Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

Mato Grosso Sim Não Não Sim 

Mato Grosso do Sul Não participou da pesquisa 

Goiás Não participou da pesquisa 

 

Região sudeste Dir. Sanitário no Conc. 
Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. 

Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

São Paulo Não Sim Não Sim 

Rio de Janeiro Não Sim Não Sim 

Espírito Santo Sim Não Não Sim 

Minas Gerais Pretende-se incluí-lo Sim Sim Sim 
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Região sul 
Dir. Sanitário no 

Conc. 

Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. 

Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

Paraná Sim Sim Não Sim 

Santa Catarina Sim Não Não Sim 

Rio Grande do 

Sul Não participou da pesquisa 

 

MP da União 
Dir. Sanitário no 

Conc. 

Prom. Espec. 

Exclusivas 

Proc. Justiça 

Espec. 

Centro de 

Apoio 

MP do Dist. Federal Não Sim Sim Sim 

MP Militar Não atua em saúde Prejudicado Prejudicado Prejudicado 

MP Federal Não participou da pesquisa 

MP do Trabalho Não participou da pesquisa 

 

Região Norte 
Estrutura 

de Apoio 

Prev. no Planej. 

Estratégico 
Encontros 

Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

Amazonas Sim Não Sim Sim Sim 

Roraima Não Não Sim Sim Não 

Pará Sim Sim Sim Sim Não 

Tocantins Não Sim Não Sim Não 

Rondônia Sim Não Sim Sim Não 

Amapá Não Sim Não Sim Não 

Acre Não participou da pesquisa 

 

Região Nordeste 
Estrutura 

de Apoio 

Prev. no Planej. 

Estratégico 
Encontros 

Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

Rio Grande do 

Norte 
Sim Sim Sim Sim Não 

Pernambuco Sim Sim Sim Sim Não 

Paraíba Sim Não Sim Sim Não 

Sergipe Não Sim Sim Sim Não 

Alagoas Não Sim Sim Sim Não 

Bahia Sim Sim Sim Sim Não 

Maranhão Não participou da pesquisa 

 

Região centro-

oeste 

Estrutura de 

Apoio 

Prev. no Planej. 

Estratégico 
Encontros 

Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

Mato Grosso Sim Sim Sim Sim Não 

Mato Grosso do 

Sul Não participou da pesquisa 

Goiás Não participou da pesquisa  
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Região sudeste 
Estrutura 

de Apoio 

Prev. no Planej. 

Estratégico 
Encontros 

Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

São Paulo Sim Sim Sim Sim Não 

Rio de Janeiro Sim Sim Sim Sim Não 

Espírito Santo Sim Sim Sim Sim Não 

Minas Gerais Sim Sim Sim Sim Não 

 

Região sul 
Estrutura 

de Apoio 

Prev. no Planej. 

Estratégico 
Encontros 

Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

Paraná Sim Sim Sim Sim Não 

Santa Catarina Não Sim Sim Não Sim 

Rio Grande do 

Sul 
Não participou da pesquisa 

 

MP da União 
Estrutura 

de Apoio 

Prev. no 

Planej. 

Estratégico 

Encontros 
Atuação 

Extrajudicial 

Atuação 

Judicial 

MP do Dist. 

Federal 
Sim Sim Sim Sim Não 

MP Militar Prejudicado Prejudicado Prejudicado Prejudicado Prejudicado 

MP Federal Não participou da pesquisa 

MP do Trabalho Não participou da pesquisa 

 

Região Norte Tut. Individual Tut. Transindividual Iniciativas 

Amazonas Sim Sim Sim 

Roraima Sim Sim Sim 

Pará Sim Não Não 

Tocantins Não Sim Sim 

Rondônia Não Sim Sim 

Amapá Sim Não Sim 

Acre Não participou da pesquisa 

 

Região Nordeste Tut. Individual Tut. Transindividual Iniciativas 

Rio Grande do 

Norte 
Não Sim Sim 

Pernambuco Não Sim Sim 

Paraíba Sim Sim Sim 

Sergipe Não Sim Sim 
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Alagoas Não Sim Sim 

Bahia Sim Não Sim 

Maranhão Não participou da pesquisa 

Piauí Não participou da pesquisa 

Ceará Não participou da pesquisa 

 

Região centro-oeste Tut. Individual Tut. Transindividual Iniciativas 

Mato Grosso Não Sim Não 

Mato Grosso do Sul Não participou da pesquisa 

Goiás Não participou da pesquisa 

 

Região sudeste Tut. Individual Tut. Transindividual Iniciativas 

São Paulo Não Sim Sim 

Rio de Janeiro Não Sim Sim 

Espírito Santo Não Sim Sim 

Minas Gerais Sim Não Sim 

 

Região sul Tut. Individual Tut. Transindividual Iniciativas 

Paraná Sim Não Sim 

Santa Catarina Sim Não Sim 

Rio Grande do Sul Não participou da pesquisa 

 

MP da União Tut. Individual Tut. Transindividual Iniciativas 

MP do Dist. 

Federal 
Não Sim Sim 

MP Militar Prejudicado Prejudicado Prejudicado 

MP Federal Não participou da pesquisa 

MP do Trabalho Não participou da pesquisa 

 

  Logo, a partir das críticas que são ou podem ser dirigidas em seu desfavor e a 

em função do constatado sobre sua atual realidade institucional, cumpre doravante argumentar 

a respeito de como o Ministério Público pode contribuir para garantir, concreta e eficazmente, 

a efetiva proteção da saúde. 

  Esse será o conteúdo do item a seguir.   
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9. CONTRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À CONSTRUTIVA E EFICAZ 

TUTELA DA SAÚDE: ENFOQUE EXTRAJUDICIAL 

 

A Constituição Federal ampliou o campo de atuação do Ministério Público, 

atribuindo-lhe, no seu art. 127, a incumbência de promover a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, além do dever de, 

dentre outras coisas, zelar pelo respeito aos serviços de relevância pública. 

Em complemento, o vigente cenário constitucional329 explicita ser função 

institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito do Poder Público aos direitos e 

interesses constitucionalmente assegurados e relacionados à saúde330. 

Na tutela de direitos ou interesses individuais indisponíveis331, difusos332, 

coletivos333 e individuais homogêneos334 atrelados à saúde, tem o Ministério Público o dever 

de constantemente buscar a mais eficiente forma de resolução dos conflitos que envolvam 

assuntos sanitários, tanto com o propósito de combater atitudes comissivas, quanto para 

impedir a continuidade das omissões, principalmente por parte do Estado (gênero). 

Nesse iter - principalmente em sintonia com o presente no art. 127, da C.F. -, a 

instituição obriga-se a não somente manter-se vigilante quanto à execução das políticas 

públicas, fiscalizando-as, mas também intervir para que os gestores de saúde, em observância 

aos ditames constantes de nosso ordenamento jurídico, garantam a sua continua implantação e 

aperfeiçoamento, à vista de suas essencialidades para as atividades de saúde (direta) e defesa 

da vida (indireta). 

A saúde do povo não poucas vezes deixa de ser protegida a contento. Além disso, 

frequentemente adotam-se iniciativas capazes de produzir retrocesso na execução de políticas 
                                                         
329 Art. 129, inc. II, da C.F. 
330 Após enfatizar que a judicialização da política deriva da vontade do constituinte, Luiz W. Vianna acrescenta 

que: “A nova fórmula constitucional do Ministério Público será, talvez, o caso mais eloquente da operação 

intelectual do constituinte, que democratiza a sociedade a partir de uma reinterpretação da nossa história 

republicana, pois a ele – um ente público – confia a representação da ordem jurídica e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, ao convertê-lo em instituição acessível às demandas da sociedade”. VIANNA, Luiz 

Werneck. Ensaios sobre política, direito e sociedade. São Paulo: Hucitec, 2015. p. 197/198 
331 STJ, AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Minª. Regina Helena Costa, 1ª T., Julg. em 07/11/2017, Pub. em 

21.11.2017. Nesse mesmo sentido: STJ, REsp 1602907/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., Julg. em 

27.06.2017, Pub. em 30.06.2017. 
332 STF, RE 581352 AgR/AM, 2ª T, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. em 29.10.2013, Pub. em 21.11.2013.  
333 STJ, AgInt no REsp 1528630/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, 

4ª T., Julg. em 27.06.2017, Pub. em 08.09.2017. Ainda: STF, AI 809018 AgR/SC, 1ª T, Rel. Min. Dias Toffoli, 

Julg. em 25.9.2012, Pub. em 09.10.2012.  
334 MAGGIO, Marcelo Paulo. Ponderações sobre a legitimidade ad causam do Ministério Público frente aos 

interesses individuais homogêneos. Genesis: Revista de Direito Processual. V. 10. N. 36. Abr./Jun. 2005.  A 

respeito: STJ, REsp 1666237/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., Julg. em 05.09.2017, Pub. em 09.10.2017 e 

STJ, REsp 1361699/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., Julg. em 12.09.2017, Pub 21.09.2017. 
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sanitárias. Apenas a título de exemplo: i) posterga-se a implantação de ações e serviços de 

saúde; ii) oportuniza-se a criação de filas para a atendimento médico especializado de média e 

de alta complexidade e iii) deixa-se de atualizar e capacitar a estrutura humana e física dos 

estabelecimentos públicos de saúde. As causas são as mais diversas, resultando do mal ou 

inadequado financiamento da saúde pelos entes da federação, da falta de interesse em 

aprimorar as políticas públicas prevalentes, da falta de planejamento, organização e execução 

de gestão consentânea com a realidade sanitária e social. 

Em virtude desses fatores produzirem negativos aspectos, a proteção do direito à 

saúde está sempre dentre as reinvindicações mais submetidas à apreciação do Ministério 

Público. Aliás, por intermédio de pesquisa realizada pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público, possível afirmar que a tutela do mencionado direito merece receber tratamento 

prioritário, mesmo quando comparado com outras prioridades335.    

Nesse ambiente, o Ministério Público assume a obrigação de atuar no sentido de 

repelir ou acabar com a inércia, o inadimplemento, o óbice responsável pela ameaça de lesão 

ou de ofensa ao direito à saúde. Assim, pois não pode o Poder Público se abster de cumprir, 

parcial ou totalmente, a obrigação de implementar políticas públicas necessárias à proteção da 

saúde. Tais deveres decorrem do preceituado na Magna Carta, do registrado no plano de 
                                                         
335 

 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Relatório da Pesquisa de Satisfação e Imagem do 

CNMP e do Ministério Público. p. 39.  Disponível em:< 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_da_pesquisa_CNMP_V7.pdf>. Acesso 

em: 21/01/2018 
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saúde respectivo e do deliberado pelo controle social, através dos conselhos e das 

conferências de saúde, assim como do resultado obtido das audiências públicas, por 

exemplo336. 

Os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e a União possuem a competência 

comum de cuidar da saúde337. Resultante dessa incumbência, necessitam concretizar 

prestações positivas no campo sanitário, no intuito de garantirem a proteção à saúde a todos 

devida, por intermédio de políticas públicas.  Quando tal não ocorre ou se verifica que a 

implantação se manteve em nível inferior às expectativas gerais, deve o Ministério Público 

atuar, pois ao Estado (gênero) se impõe a obrigação de criar condições objetivas, 

possibilitadoras do efetivo acesso a ações e serviços de saúde. 

Em idêntico sentido, para se garantir assistência especializada no âmbito da rede 

pública de saúde há que se fazer pactuação entre os municípios que não têm como oferecer o 

atendimento de referência (atenção de saúde requerida pelos usuários, inexistente em seu 

local de origem) e aqueles que a detém, com respeito ainda aos parâmetros estipulados pelo 

Ministério da Saúde à execução do denominado “Tratamento Fora do Domicílio”338. Caso 

inobservados esses aspectos, o Ministério Público tem o poder-dever de atuar no sentido de 

que políticas públicas339 sejam instituídas, com o escopo desses propósitos restarem 

alcançados, a bem dos usuários e do próprio Sistema Único de Saúde.   

                                                         
336 Da X Conferência Nacional de Saúde possível constatar que, nesse sentido, incumbiu-se o Ministério Público 

de: i) fiscalizar o cumprimento das Resoluções, Portarias, Normas Operacionais Básicas, Instruções e Leis 

Complementares relativas ao SUS (item 10.4); ii) “fiscalizar a União, Estados e os Municípios no que se refere a 

Saúde, fortalecendo os Conselhos de Saúde”, viabilizando o funcionamento dos Fundos de Saúde, para que 

exista transparência tanto no repasse como na utilização dos recursos financeiros” (item 201).    
337 Art. 23, inc. II, da C.F. 
338 Compreendido através da implementação de mecanismos que garantam o acesso às ações e aos serviços de 

toda a complexidade requerida, incluindo aí a organização de fluxos de encaminhamentos a centro com 

tecnologia necessária ao atendimento do paciente, sendo que de acordo com a regionalização, esse serviço deve 

estar localizado o mais próximo possível daquele em que o primeiro foi realizado (referência), e de retorno dos 

usuários e das informações sobre o atendimento realizado, para o nível da atenção básica (contrarreferência), 

com dados sobre o atendimento prestado. Através da referência o usuário acaba sendo encaminhado de um 

serviço de atenção à saúde de menor complexidade para outro de maior complexidade. A contrarreferência 

consubstancia-se no sentido inverso, ou seja, no retorno ao local de origem. O atendimento de usuário em 

serviço de referência é coordenado e executado pelo próprio gestor de saúde que, dentre outras questões, precisa 

atentar-se ao fato de que o paciente faz jus ao prévio agendamento de sua consulta/procedimento, ao direito de 

fazer-se acompanhado, ao transporte e à diária (caso necessários). Permitir que o fluxo de pacientes ocorra de 

forma adequada, sem maiores empecilhos é o objetivo principal do tratamento fora de domicílio, mostrando-se 

certo que a nova ordem social, exige a adoção de posturas para bem assegurá-lo, inclusive autorizando a edição 

de atos administrativos de regulação, sobretudo através de políticas públicas, com o propósito de, in casu, 

possibilitar aos pacientes o direito de terem consultas marcadas antecipadamente e de se fazerem acompanhados 

(por exemplo: nas consultas, exames e internações de crianças, adolescentes, gestantes, parturientes, idosos, 

portadores de necessidades especiais, pacientes terminais). 
339 Tais como a programação pactuada integrada, a viabilização de diárias, sem que isso implique em redução 

das despesas realizadas com a prestação de serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares. 
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Por conseguinte, à vista das atribuições conferidas à Instituição, tem legitimidade 

o Ministério Público para compelir os entes públicos a cumprirem os postulados 

constitucionais e infraconstitucionais destinados à proteção da saúde, sem que isso venha a 

implicar em indevida ingerência no campo de atuação dos gestores de saúde340.  

Assim, em relação a esse aspecto, o Ministério Público reúne o dever de 

contribuir, através do tensionamento que sua atuação pode promover, para a obtenção de 

positiva, sensível e eficaz mudança no estado das coisas, a ponto de, gradativa e 

constantemente, a concretização de políticas públicas de saúde tornar-se realidade. 

Nesse contexto, precisam seus membros buscarem, além de contínua expansão do 

conhecimento, atuar de maneira isenta, responsável, organizada e planejada, a fim de bem 

tutelar o direito à saúde, enfrentando adequadamente os diversos interesses – sobretudo de 

ordem econômica – que muitas vezes embaraçam ou obstam o aperfeiçoamento do sistema de 

saúde pública. 

A intervenção do Ministério Público em prol da saúde, conforme sustentado, não 

pode ser fechada, linear, protocolar. Ao contrário necessita estar aberta ao novo, às mudanças 

sociais, culturais, políticas, econômicas, rotineiramente configuradas em sociedade, assim 

como à complexidade e à transdiciplinaridade peculiar afeta à saúde, conforme será melhor 

abordado.  

No entanto, antes de assim proceder, imperativo destacar, ainda que 

perfunctoriamente, a trajetória seguida pela Instituição para, após a entrada em vigor das 

diretrizes constitucionais atreladas ao Ministério Público e à saúde, atuar no sentido de 

procurar bem tutelá-la.  

 

9.1 ESSENCIALIDADES HISTÓRICAS 

Consoante ressaltado, a Constituição Federal de 1988 impôs compromissos e o 

exercício de atribuições ao Ministério Público que, dentre outras, devem ser direcionadas à 

tutela da saúde. 

                                                         
340No campo doutrinário, o reconhecimento e o incentivo à atuação ministerial para o alcance de eficácia às 

políticas públicas pode ser inferido dos argumentos externados por Maria Célia Delduque, Silvia Badim Marques 

e Álvaro Ciarlini, no sentido de que: “O que é esperado do Ministério Público é que conheça as políticas 

públicas de saúde e verifique sua prestação pelos governos, atuando, firmemente, quando verificar sua omissão, 

pois seu mister com a saúde recebeu um sopro inspirador em 1988 pelo legislador constituinte, quando 

determinou que o Ministério Público tem como atribuição zelar pelos serviços de relevância pública e outorgou 

apenas à saúde esse imperativo de solidariedade social e essencialidade”ALVES, Sandra Mara Campos; 

DELDUQUE, Maria Célia e DINO NETO, Nicolao. Judicialização das políticas de saúde no Brasil. In: 

ALVES, Sandra Mara, DELDUQUE, Maria Célia e DINO NETO, Nicolao (orgs). Direito sanitário em 

perspectiva. Brasília: ESMPU: FIOCRUZ. v. 2. 2013. p. 193.  
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A partir do definido constitucionalmente, na 10ª Conferência Nacional de Saúde, 

ocorrida entre os dias 2 e 6 de setembro de 1996 - com o registro em seu Relatório Final de 

que metade dos participantes representavam os usuários dos serviços de saúde -, definiu-se 

que os gestores do SUS e os Conselhos de Saúde devem exigir do Ministério Público a defesa 

desse sistema de saúde e das demais políticas que atuam na ampliação e manutenção da 

qualidade de vida da população. Nesse sentido, os participantes daquela histórica assembleia 

posicionaram-se no sentido de: i) defender que o Ministério Público exerça seu papel 

constitucional e social (conforme preveem os artigos 129 e 197 da Constituição Federal), com 

democratização do acesso ao mesmo, a garantia da informação e o compromisso deste com a 

defesa dos interesses dos cidadãos; ii) defender que o Ministério Público proteja a legislação 

em saúde, assistência social e aquela afeta à criança e ao adolescente, fiscalizando suas 

correspondentes implantações e execuções nos setores público e privado, e tomando as 

providências cabíveis; iii) responsabilizar os Conselhos de Saúde por encaminhar a todos os 

membros do Ministério Público Federal e Estaduais as resoluções das Conferências Nacionais 

de Saúde (3ª, 8ª, 9ª e 10ª CNS), normas operacionais básicas, portarias, instruções e leis 

complementares relativas ao SUS, bem como as resoluções dos Conselhos de Saúde, para que 

o Ministério Público fiscalize seu cumprimento; iv) reivindicar a criação das “Curadorias de 

Saúde” (Promotorias ou Procuradorias – unidades específicas para tutelar as questões 

pertinentes à saúde) e propor ao Ministério Público a inclusão da legislação do SUS nos 

cursos preparatórios e exames de seleção de procuradores e promotores341. 

Esse contexto oportunizou e exigiu que, internamente, no âmbito de sua estrutura 

e de seus quadros de pessoal, ao Ministério Público procura-se garantir o relevo 

constitucional direcionado pelo texto constitucional à saúde.  

Por isso e em função de debates específicos promovidos pelo Conselho Nacional 

de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil, nos dias 7 e 8 de agosto de 1998, restaram 

aprovadas conclusões que se materializaram na então denominada “Carta de Palmas em 

Defesa da Saúde”. Nesse documento, as proposições subdividiram-se em “ações imediatas” - 

a serem adotadas pelo referido Conselho - e em recomendações destinadas à organização 

institucional do Ministério Público dos Estados.  

No primeiro grupo, definiu-se a necessidade de: i) instituir “Comissão 

Permanente da Defesa da Saúde”, no âmbito do Conselho Nacional, integrada por 

Procuradores Gerais de Justiça, Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça e 

                                                         
341 Item 10. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/relatorio_10.pdf, acessado em: 

07.10.2017. 

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/relatorio_10.pdf
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Procuradores de República convidados, com o propósito de bem assegurar a atuação do 

Ministério Público na tutela das relações da saúde; ii) instituir, junto a essa Comissão, um 

Cadastro Nacional de ações civis públicas ou coletivas, bem como de termos de 

compromissos e ajustamentos de condutas, decorrentes da tutela da saúde; iii) realizar o 

acompanhamento sistemático dos recursos relativos à saúde pública no país, obtendo todas as 

informações prévias do Ministério da Saúde, e as contrapartidas dos Estados e Municípios; iv) 

propor aos membros do Ministério Público a efetiva fiscalização dos órgãos federais, 

estaduais e municipais, propugnando pela remessa aos Promotores de Justiça de peças 

informativas, autos de infração, laudos, exames, perícias e outros que proporcionem o 

conhecimento de ofensas aos direitos à saúde; v) exigir a apresentação de relatórios de gestão 

em audiência pública, que deverá indicar o cumprimento de metas do plano de saúde, nos 

termos da Lei nº 8689/93 (art. 12)342 e vi) encaminhar cópia da Carta de Palmas a todos os 

membros do Ministério Público. 

No segundo, alusivo à organização institucional, recomendou-se: i) a instituição 

de Promotorias de Defesa da Saúde ou outro órgão com atribuições equivalentes, nos moldes 

sugeridos pela 10ª Conferência Nacional de Saúde; ii) a criação de Procuradorias de Justiça 

especializadas na tutela de interesses coletivos, com regras de atuação específica nos feitos, 

inclusive assegurando-se suporte técnico aos seus integrantes e operacionalização de 

mecanismo de interação com os Centros de Apoio e com os membros das Promotorias de 

Justiça e iii) o estabelecimento de “Fundo de Financiamento de Perícias e Pesquisa Técnicas”, 

na estrutura organizacional de cada Ministério Público, com recursos oriundos de dotação 

orçamentária e de outras fontes. 

Não obstante o mérito perceptível dessas medidas, à exceção da instituição de 

Comissão Permanente de Defesa da Saúde - na atualidade vinculada ao Grupo Nacional de 

Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais -, e de Promotorias de 

Justiça com atribuições na defesa da saúde em alguns dos ramos do Ministério Público, as 

demais providências propostas permaneceram carentes de adequada implantação. 

Institucionalmente, nos dias 25 e 27 de agosto de 2004, representantes do 

Ministério Público dos Estados e da União reuniram-se e retomaram discussões a respeito de 

seu papel na defesa da saúde. Nessa ocasião aprovaram-se compromissos que passaram a 

integrar a chamada “Carta de Salvador em Defesa da Saúde”. Nesse documento concluiu-se 

no sentido de: i) ratificar os termos da Carta de Palmas em Defesa da Saúde; ii) propor a 

                                                         
342 A exigência constante do art. 12, da Lei nº 8689/93 foi revogada pela Lei Complementar Federal nº 141, de 

13 de janeiro de 2012. 
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elaboração de planos institucionais, enriquecidos com diretrizes, metas e prazos que 

possibilitem a atuação do Ministério Público em defesa da saúde; iii) garantir prioridade às 

ações coletivas em defesa da saúde; iv) promover a educação permanente em saúde, tanto de 

membros do Ministério Público, quanto de Conselheiros de saúde, realizando fóruns 

intersetoriais, com manutenção e articulação com outros segmentos da sociedade; v) 

incrementar o fortalecimento da participação da comunidade junto ao sistema público de 

saúde; vi) incluir matérias atreladas ao Direito Sanitário nos programas do concurso de 

ingresso na carreira do Ministério Público; vii) atuar no sentido de garantir o adequado 

financiamento do Sistema Único de saúde nas três esferas governamentais; viii) recomendar a 

realização de audiências públicas periódicas para prestação de contas dos gestores perante os 

conselhos de saúde e as instâncias legislativas; ix) priorizar o respeito aos princípios da 

universalidade, integralidade e resolutividade, atentando-se para a execução das ações e 

serviços atrelados à atenção básica; x) fiscalizar o provimento e os planos de carreira dos 

profissionais de saúde; xi) recomendar a regular atualização dos dados do Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde-SIOPS por parte dos entes federados; xii) 

incentivar a implantação do Cartão Nacional SUS, com o objetivo de garantir maior 

transparência ao SUS e à melhor alocação dos seus recursos; xiii) fomentar o aumento das 

ações de vigilância sanitária e epidemiológica, a qualificação dos profissionais do SUS, de 

maneira a assegurar a apropriada atenção em saúde a grupos específicos, dentre os quais: 

trabalhadores, idosos, crianças, mulheres, negros, indígenas e pessoas portadoras de 

deficiência e xiv) incentivar a aplicação da Lei Federal nº 10216/2001. 

Ainda no ano de 2004 formalmente institui-se a Associação Nacional do 

Ministério Público de Defesa da Saúde-AMPASA, pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, composta desde então por promotores e procuradores do Ministério Público 

dos Estados e da União. De modo geral, a constituição dessa Associação tem por objetivos: i) 

a promoção da tutela do direito à saúde, no intuito de garantir sua implementação, a 

observância dos princípios e diretrizes do sistema público de saúde, o acompanhamento do 

trâmite de projetos de lei sobre saúde, colaborando, quando possível, para seu 

aperfeiçoamento; ii) a interação com a sociedade, contribuindo para a capacitação e 

efetividade do controle social; iii) a realização de simpósios, seminários e outras atividades 

culturais em prol da qualificação de seus associados; iv) o patrocínio de concursos, 

conferindo prêmios aos autores dos trabalhos eleitos como os melhores; v) a difusão da 

doutrina e da jurisprudência atreladas ao tema de direito à saúde; vi) a defesa da permanente 
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melhoria das condições institucionais para a proteção do referido direito e vii) a integração 

entre seus associados343. 

Posteriormente, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça aprovou, 

em setembro de 2006, iniciativa da Comissão Permanente de Defesa da Saúde de fazer 

vigorar Plano Nacional de Atuação Ministerial em Saúde Pública, a partir de diagnóstico da 

realidade sanitária vigente à época, com o objetivo principal de favorecer a eficácia dos atos 

de execução sob a responsabilidade da instituição. Esse plano impõe diversas obrigações à 

Presidência do CNPG344, ao Conselho Nacional de Procuradores- 

Gerais345, ao Procurador-Geral da República e Procuradores-Gerais de Justiça346, à Comissão 

Permanente de Defesa da Saúde347, aos Centros de Apoios Operacionais ou órgãos 

congêneres348 e aos órgãos de execução349 em diversos aspectos.   

                                                         
343 AMPASA-Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde. Conferir estatuto da entidade, 

disponível em: http://www.ampasa.org.br/. Acessado em 21.01.2018.  
344 PRESIDÊNCIA: 1.1.1 – Encaminhar às chefias de Ministério Público proposições, dados, material de 

interesse institucional e outros expedientes, apresentados pela Comissão Permanente de Defesa da Saúde – 

COPEDS, com o fito de estimular ou auxiliar a execução do presente Plano Nacional. 1.1.2 – Endereçar à 

COPEDS matérias que, pela natureza, lhe incumba conhecer no âmbito do Plano Nacional. 1.1.3 – Solicitar, 

quando pertinente, subsídios ou manifestação à COPEDS, em matéria jurídico-sanitária; 1.1.4 - Convocar 

anualmente os membros da Comissão Permanente de Defesa da Saúde– COPEDS para prestarem contas da 

execução do Plano Nacional, propor sua atualização e avaliar os resultados obtidos, determinando as 

providências compatíveis. 1.1.5 – Determinar providências compatíveis com o quanto disposto no Plano 

Nacional.  
345 CONSELHO NACIONAL - CNPG: 1.2.1 - Apreciar o relatório anual dos trabalhos realizados pela COPEDS, 

avaliar os resultados obtidos, determinar providências compatíveis. 1.2.2 – Demandar à COPEDS providências, 

encaminhamentos, esclarecimentos e o quanto necessário for à boa condução e execução do Plano Nacional.  
346 PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA E PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA: 2.1 - Criar e 

prover Promotorias de Justiça e Procuradorias da Saúde, na forma prevista na Carta de Palmas de 1998, no que 

for cabível, observadas as peculiaridades de cada Instituição. 2.2 - Criar e prover Centros de Apoio Operacionais 

de Saúde ou órgãos equivalentes, para que se proporcione o devido suporte técnico aos órgãos de execução. 2.3 - 

Inserir a disciplina de direito sanitário no elenco daquelas exigidas em concursos públicos para ingresso na 

carreira, propiciando, outrossim, avaliação acerca do preparo nesse campo jurídico dos futuros Membros da 

Instituição. 2.4 - Impulsionar a integração entre os órgãos ministeriais que atuam em primeiro e segundo grau de 

jurisdição, bem assim com o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e demais 

entes com atribuição na área, bem assim com representações da sociedade civil. 2.5 – Observadas as 

possibilidades de cada Ministério Público, constituir banco de dados informatizado de ações propostas pelos 

órgãos de execução, no intuito de assegurar o compartilhamento de informações e homogeneidade de atuação, 

nele constando, também, nome, endereço eletrônico e telefone funcional de todos os representantes do Ministério 

Público que atuam em saúde, de forma a possibilitar a sua interligação nacional, em arquivo eletrônico geral, sob 

a supervisão da COPEDS e avaliação do CNPG. 2.6 - Formalizar convênios ou termos de cooperação com os 

órgãos públicos de investigação, controle e auditoria, objetivando subsidiar a intervenção Institucional. 2.7 – 

Obedecidos critérios locais, ensejar a criação de programa destinado à avaliação de resultados da ação 

ministerial em saúde, através dos quais seja possível, quando necessário, efetuar as devidas adequações, bem 

como apresentar tais quantitativos à sociedade. 2.8 - Promover a incorporação, como cabível, do conteúdo do 

Plano nos respectivos planos de metas ministeriais.  
347 COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DA SAÚDE – COPEDS: 3.1 - Acompanhar dados, estudos e 

avaliações produzidos pelo Ministério da Saúde e outros órgãos públicos, bem como junto à organizações 

acreditadas na área de saúde, apurando circunstâncias que indiquem gravame à execução de ações e serviços de 

saúde, no âmbito coletivo, identificando fatores que venham a comprometer a exequibilidade do direito social à 

saúde, ou a sua indisponibilidade jurídica. 3.2 – Inteirar-se de reuniões e manifestações expedidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde- CONASEMS e Comissão Intergestores Tripartite - CIT, compartilhando o 
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conhecimento dos atos de interesse com os demais órgãos do Ministério Público, bem como provendo a 

articulação entre os mesmos e o CNPG. Da mesma forma, com relação ao TCU, OAB, conselhos éticos e 

entidades da sociedade civil organizada. 3.3 - Participar das Conferências Nacionais de Saúde, manifestando o 

entendimento institucional. 3.4 – Subsidiar a atuação harmônica e resolutiva entre o controle social 

(particularmente, Conselhos e Conferências de Saúde) e o Ministério Público, inclusive com o aporte de 

subsídios necessários. 3.5 - Dar conhecimento e subsídios ao Presidente do CNPG acerca dos fatos que careçam 

de intervenções ministeriais no âmbito nacional e, eventualmente, estadual e municipal, encaminhando 

elementos teóricos e práticos, para amparar a atuação dos respectivos órgãos de execução.  3.6 – Dar 

atendimento às demandas do CNPG, seus membros, e sua Presidência; 3.7 - Elaborar agenda de atividades, em 

conjunto com os coordenadores dos CAOs e unidades congêneres, buscando a integração operacional entre os 

órgãos de execução. 3.8 - Acompanhamento e cooperação institucional com o Poder Legislativo Federal, em 

temas referentes à edição de normas afetas à área da saúde. 3.9 - Estabelecer internamente subcomissões 

temáticas. 3.10 - Instituir banco nacional de dados, com conteúdo compatível com os fins do presente Plano, 

através de página eletrônica vinculada ao CNPG, agregando-lhe saberes sanitários de interesse ministerial, 

inclusive ações propostas pelo Ministério Público, objetivando dinamizar o acesso à informações e a 

homogeneidade de expressão jurídica; inserir em tal acervo registros contendo nome, endereço eletrônico e 

telefone dos representantes do Ministério Público que atuam em saúde.  
348 CENTROS DE APOIOS OPERACIONAIS OU ÓRGÃOS CONGÊNERES: 4.1 - Apresentar à COPEDS 

elementos para discussão e elaboração conjunta de agenda anual de trabalho, propostas de intervenção temática, 

bem assim sugestões para atualizações do Plano Nacional. 4.2 – Conformar o conteúdo do Plano à política 

ministerial de atuação em saúde, como cabível e atendidas as peculiaridades locais. 4.3 - Estabelecer, quando 

cabível, intercâmbio permanente com as Secretarias de Saúde, visando a acompanhar os sistemas controle e 

avaliação de responsabilidade do Estado quanto a sua observância às políticas públicas predominantes e à 

legislação. Idem, no que lhe compete, quanto à articulação das ações e serviços de saúde (de prevenção e de 

assistência) que devem ser executadas pelos Municípios, observando-se o quanto pactuado na Comissão 

Intergestores Bipartite – CIB, e, também, previsto em programas, convênios e demais instrumentos legais. 4.4 - 

Buscar intercâmbio cooperativo permanente com os Conselhos de Saúde, facilitando o seu acesso aos 

respectivos agentes do Ministério Público, divulgando a ambas as instâncias conteúdos alinhados ao 

cumprimento deste Plano.  4.5 - Conhecer de situações ilícitas que venham a comprometer o Sistema Único de 

Saúde SUS ou, de qualquer forma, o direito social à saúde, que careçam de medidas extrajudiciais e/ou judiciais 

a serem adotadas pelo Ministério Público, dando-lhes o devido encaminhamento. 4.6 - Participar de 

Conferências Estaduais de Saúde e demais fóruns de interesse institucional na área da saúde, apresentando o 

posicionamento institucional correspondente, o quanto possível congruente com os princípios e diretrizes deste 

Plano. 4.7 - Acompanhar os trabalhos da Comissão Intergestores Bipartite – CIB, divulgando-os entre os 

Membros do Ministério Público. Dar a conhecer à Comissão, se for o caso, o posicionamento Institucional 

correspondente. 4.8 - Estabelecer relações permanentes com os Tribunais de Contas, inclusive no que concerne à 

fiscalização quanto ao cumprimento na EC nº 29 e das demais disposições atinentes a financiamento previstas na 

s L.F. nº 8080/90, 8142/90 e outros diplomas legais 4.9 – Buscar convergências de atuação com os Conselhos 

Éticos de todas as categorias de profissionais de saúde, compartilhando com os Colegas com atribuições no 

campo sanitário os instrumentos e os conteúdos daí derivados. 4.10 – Estabelecer relacionamento e cooperação o 

institucional com o Poder Legislativo Estadual e Municipal em temas referentes à edição de normas afetas à 

saúde, acompanhando o trâmite das matérias e divulgando-as oportunamente. 4.11 – Ensejar disponibilidade 

para palestras, manifestações e outras formas de inserção social, com o propósito de contribuir para o 

esclarecimento e capacitação da sociedade no âmbito do direito sanitário. 
349 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO:  5.1- RECURSOS HUMANOS NO SUS: 5.1.1 – Velar pela regularidade formal 

e execução de política de recursos humanos na área da saúde, que cumpra o objetivo de organizar um sistema de 

formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de 

permanente aperfeiçoamento de pessoal (art. 27, L.F. nº 8080/90); 5.1.2 – Demandar pela concretização de Plano 

de Carreiras, Cargos e Salários por intermédio de lei, bem como fiscalizar o preenchimento dos cargos por meio 

de concurso público (art. 37, inciso II, C.F.); atentar para a regularidade do vínculo empregatício dos 

profissionais que atuam na área sanitária, independentemente dos programas que os mantêm; promover a 

responsabilização legal pelo recebimento de salários ou vencimentos por carga horária não trabalhada. 5.1.3 – 

Reportar-se aos gestores públicos, prestadores e entidades da sociedade civil com atividade no âmbito da 

prestação de serviços de saúde para avaliar o cumprimento dos princípios inerentes à humanização no trato do 

usuário do SUS, adotando, eventualmente, as providências pertinentes. 5.2 – FINANCIAMENTO: 5.2.1 - 

Acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, Estados e 

Municípios, e da Lei Orçamentária, observando sua fidelidade ao respectivo Plano de Saúde e o respeito aos 

pisos orçamentários constitucionais relativos ao Sistema Único de Saúde, atuando, administrativa e/ou 

judicialmente, para garanti-los. 5.2.2 - Fiscalizar a concentração de todos os recursos financeiros para a execução 
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Sequencialmente, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP, 

por intermédio da Portaria PRESI nº 200, de 28 de outubro de 2014, criou-se  Fórum 

Nacional de Saúde, com os seguintes propósitos: i) incentivar a integração entre os ramos e as 

unidades do Ministério Público e entre estes e outros órgãos essenciais à defesa da saúde; ii) 

realizar a promoção de estudos, coordenar atividades e sugerir políticas, normas e padrões 

para o aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público na defesa da saúde, inclusive 

fomentando uma atuação extrajudicial resolutiva e a otimização da atuação judicial; iii) 

viabilizar articulação institucional com outros atores do sistema de justiça, órgãos de controle 

e gestores das políticas públicas de saúde, a fim de buscar e consolidar informações que 

favoreçam a atuação coordenada do Ministério Público; iv) apresentar ao plenário medidas 

normativas, ações e projetos, de âmbito nacional ou regional, voltados à consecução de seus 

objetivos e v) dar causa a outros atos necessários ao cumprimento do seu objetivo e 

compatíveis com suas atribuições.  

Paralelamente a essas ocorrências históricas, digno ainda de realce são os 

enunciados da Comissão Permanente de Defesa da Saúde, do Grupo Nacional de Direito 

Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais. Desde 2012 diversos desses 

enunciados foram aprovados e vêm contribuindo para o exercício mais uniforme das 

atribuições do Ministério Público no campo sanitário. Tratam de questões afetas à 

terceirização das ações e serviços da saúde pública, à atuação do Ministério Público em prol 

da integralidade, à ação da instituição frente às comunidades terapêuticas, à fiscalização do 

                                                                                                                                                                                

das ações e serviços de saúde nos respectivos Fundos de Saúde. 5.2.3 – Fiscalizar para que o gestor de saúde seja 

o administrador e responsável pela movimentação dos recursos depositados no Fundo de Saúde. 5.3 – 

PLANEJAMENTO: Acompanhar a elaboração dos Planos de Saúde, certificando-se sobre o seu prévio exame 

pelo Conselho de Saúde correspondente e sua obediência às exigências legais (legislação federal, estadual e 

municipal, conforme o caso). 5.4 - FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO: 5.4.1 - 

Acompanhar a constituição e execução da Agenda de Saúde e dos Relatórios de Gestão, intervindo quando 

necessário. 5.4.2 – Fiscalizar a tempestividade e adequação de prestação de contas no âmbito do SUS (L.F. nº 

8.689/93). 5.5 – FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES: Instituir o uso de informações 

constantes em repositórios de dados oficiais (SIOPS, estatísticas epidemiológicas, etc.) como fundamento para 

identificar insuficiências de ações e serviços de saúde no SUS e instruir o comportamento ministerial, 

priorizando atenção às populações mais vulneráveis. 5.6 - CONTROLE SOCIAL: 5.6.1 - Fiscalizar a regular 

instituição dos Conselhos de Saúde e suas condições de funcionamento, comparecendo, se possível, às suas 

reuniões, examinando suas atas de trabalhos e promovendo as medidas necessárias ao regular exercício de suas 

atribuições. 5.6.2 - Participação nas Conferências de Saúde, velando, quando cabível, pela observância de suas 

proposições de política de saúde pelos respectivos gestores. Manifestar, quando oportuno, a posição do 

Ministério Público. 5.6.3 - Contribuir para a informação e o aperfeiçoamento técnico de Conselheiros de Saúde. 

5.7 - PODER LEGISLATIVO: Cooperação institucional com o Poder Legislativo em temas referentes à edição 

de normas afetas à área da saúde. 5.8 - SOCIEDADE CIVIL: 5.8.1 - Estabelecer aproximação com entidades 

(lato sensu) da sociedade civil organizada, colhendo subsídios para aprimorar e fundamentar atuação funcional. 

5.8.2 – Realizar audiências públicas para identificar os vários segmentos de opinião da sociedade acerca de 

temas em que tal providência seja recomendável.  
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controle social, à criação de planos de ação regional em urgência e emergência e às 

internações compulsórias, por exemplo. 

Mais recentemente, enquanto consequência dos debates e exposições integrantes 

da denominada “Ação Nacional em Defesa do Direito à Saúde”, promovida pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público entre os dias 29 e 30 de junho de 2017, elaborou-se o 

denominado “Projeto de Defesa do Direito à Saúde”. Nesse plano de atuação foram definidas 

três ações a serem desenvolvidas pelas unidades do Ministério Público, a saber: i) fiscalizar 

e/ou inspecionar as unidades básicas de saúde; ii) promover o desenvolvimento harmônico e 

sustentável com foco na saúde e as atuações resolutivas de Planejamento e Gestão Sistêmicos 

em rede ou comitê, nos termos da Recomendação CNMP nº 54/2017350 e iii) realizar as ações 

previstas na Recomendação CNMP nº 48/2016351. Por fim, incumbiu ao Fórum Nacional de 

Saúde daquele Conselho Nacional a realização de audiência pública sobre o financiamento da 

política de atenção básica.  

Esses fatores indicam que, gradativamente, o Ministério Público vem procurando 

organizar-se, estruturar-se e planejar suas atividades com o escopo de eficazmente bem tutelar 

o direito à saúde, inclusive de maneira mais solidária e próxima entre seus diversos ramos. 

No entanto, muito precisa trilhar para atingir com operosidade tais objetivos, 

posto que vários continuam situados no horizonte ainda a ser alcançado. Não apenas em 

termos de articulação institucional e organizacional, mas também de execução de seu 

planejamento, de diálogo mais substancial e efetivo com as demais funções do Estado e atores 

sociais, sem descurar da necessidade de maior proximidade técnico-jurídica de seus membros 

com temas vinculados ao Direito Sanitário.  

Por si só, a partir da complexidade que lhe é inerente, o enfrentamento dos 

desafios sanitários envolve a necessidade de contínuo empenho, dedicação, organização, 

planejamento e execução de ações capazes de superá-los e vencê-los.  

Assim, a instituição deve, continuamente, procurar adaptar e aperfeiçoar sua 

atividade, a fim de instrumental e concretamente garantir construtiva defesa do direito à 

saúde. Constantemente buscando proporcionar atrelar ao resultado de sua intervenção e 

atuação eficácia não apenas jurídica, mas também social, evitando a todo custo a 

superficialidade e o simplismo. 

                                                         
350 Trata da denominada “Política Nacional de Fomento à Atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro”. 

Esse ato normativo não é restrito à saúde, tendo sido editado para orientar a entrega de eficazes resultados à 

sociedade a partir da atuação dos membros da instituição nas mais diversas áreas.  
351 Sugere, de maneira detalhada, parâmetros para a atuação do Ministério Público no controle do dever de gasto 

mínimo em saúde. 
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Todavia, como agir para garantir respeito a essas premissas e o alcance de bons 

resultados sanitários? Quais providências ou medidas necessita o Ministério Público seguir, 

no intuito de manter sintonia com o disciplinado em matéria de saúde e o querer social, 

contribuindo para a eficaz tutela do direito à saúde? 

A reflexão em torno dessas perguntas gerou as proposições a seguir expostas. 

 

9.2 ATUAR CONJUNTIVO E COOPERADO 

 

O tratamento das questões afetas à saúde, conforme salientado, não pode 

permanecer limitado à área jurídica. Os campos do saber que a envolvem e lhe garantem 

abordagem mais verdadeira são diversos. Por isso, a soma de esforços interna e até mesmo 

externa ao Ministério Público mostra-se relevante. Fundamental aliar o conhecimento do 

membro da instituição àqueles oriundos de profissionais com atuação mais próxima da saúde 

pública, em situações nas quais se demonstrou a necessidade de, prevenir, controlar e impedir 

a propagação de determinadas doenças infecciosas. Essencial também, enquanto 

consequência da competência comum para cuidar da saúde legada à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios352 gerar responsabilidade solidária353, atuar conjuntivo e 

cooperado entre o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público Federal354.  

 Desse modo, sempre que possível, importante o Ministério Público pautar-se pela 

atuação em rede com outros órgãos, entidades ou instituições voltadas à defesa da saúde. A 

atuação cooperada, harmônica e a união de forças direcionadas à proteção mostram-se 

capazes de garantir em maior intensidade e extensão a tutela devida à saúde.  

                                                         
352 Art. 23, inc. II, da C.F. 
353 Nesse sentido: “Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Constitucional. Direito à saúde. 

Medicamento. Fornecimento. Obrigação solidária. Tema 793. [...]A jurisprudência desta Corte firmou-se no 

sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do 

direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, 

podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. [...]. STF, ARE 

963221. AgR, 2ª T., Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Julg. em 28.10.2016, Pub. em 17.11.2016. 
354 Nesse sentido, expõe Kazuo Watanabe que: “[...] A alusão ao “litisconsórcio” é feita, precisamente, para 

consagrar a possibilidade dessa atuação conjunta, com o que se evitarão discussões doutrinárias estéreis a 

respeito do tema e, mais do que isso, um inútil e absurdo conflito de atribuições, que não raro revela muito mais 

uma disputa de vaidades do que defesa efetiva da atribuição privativa de um órgão do Ministério Público”. 

Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: 

Forense, 1998. p. 646. Ainda a respeito, esclarece Gustavo Tepedino: “Daqui a conclusão inafastável segundo a 

qual a atuação conjunta do Ministério Público federal e estadual se justifica legal e constitucionalmente, sendo 

opção de política legislativa em favor da melhor tutela de interesses prioritários”. Temas de direito civil. 2. ed. 

Rio de Janeiro, Renovar, 2001. p. 319. 



194 

 

A somatória de saberes compõe um todo com maior possibilidade de trabalhar 

eficazmente sobre a complexidade afeta à realidade sanitária. Confere à atuação 

conhecimentos, instrumentos e técnicas com aptidão de operar de modo sistêmico as relações 

de interdependência que comumente se aliam ao objeto sanitário. Por isso, proporciona 

soluções, respostas otimizadas e justas, inclusive com real capacidade de superar ou extinguir 

as causas originárias do conflito sanitário.  

É certo existirem situações em que não há possibilidade da atuação conjunta 

ocorrer e persiste a necessidade de serem resolvidas o mais prontamente possível, vez que a 

vida355 ou saúde das pessoas está em situação de risco. Para piorar, configuram-se hipóteses 

nas quais a problemática submetida ao Ministério Público estadual, em função das atribuições 

conferidas aos ramos da instituição, em verdade, deveria ser trabalhada pelo Ministério 

Público federal e vice-versa? Diante desse cenário, como evitar o enfraquecimento do direito 

à saúde, com urgente necessidade de eficaz resposta? 

Considerando as consequências negativas que podem advir, algumas irreparáveis, 

a adoção das providências necessárias merece ser tomada com presteza, independentemente 

do ramo que o faça, a fim de fazer prevalecer postura proativa em torno da defesa da saúde. 

Por isso, quando a soma de esforços demonstrar não ser possível, 

excepcionalmente não há nenhum empecilho para que o Ministério Público estadual, por 

exemplo, busque proporcionar através dos meios de que dispõe a devida tutela jurídica a 

pacientes portadores de câncer em estágio bem avançado, ainda que por ato exclusivo da 

União a falta de abastecimento de determinado medicamento para o tratamento oncológico 

esteja a impedir a adequada assistência farmacêutica no Estado “Y”. Reforça esse argumento, 

o fato da responsabilidade para “cuidar” da saúde ser inclusive comum a todos os entes da 

federação, podendo a instituição atuar, sobretudo no âmbito extrajudicial, pare evitar que o 

desabastecimento no mínimo acelere o falecimento dos usuários da rede pública.  Em idêntico 

sentido, nada obsta que o Ministério Público federal, por sua vez, também intervenha quando 

perceber que, mesmo sem a participação da União, a falta de leitos de UTI naquele mesmo 

Estado está gerando graves consequências aos pacientes que sofrem com a falta de adequada 

atenção à saúde no âmbito da urgência e da emergência.  

                                                         
355 Em trabalho que conta com interessante abordagem sobre a problemática pobreza, seus efeitos e o necessário 

para “salvar uma vida” a partir das implicações resultantes, Peter Singer destaca: “É difícil calcular quanto custa 

salvar ou transformar a vida de alguém que esteja na pobreza extrema. Precisamos dedicar mais recursos para 

avaliar a eficiência de diversos programas. Contudo, vimos que grande parte do trabalho realizado por 

instituições de caridade tem uma excelente relação custo-benefício, e podemos, com razão, acreditar que o curso 

de salvar uma vida por meio de uma dessas instituições está entre $200 e $2 mil”. SINGER, Peter. Quanto custa 

salvar uma vida?: agindo agora para eliminar a pobreza mundial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 94. 
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Ambos possuem legitimidade para assim agir356. Por conseguinte, sobre a maneira 

de ver institucional, ontologicamente o Ministério Público deve ser compreendido como uno 

e indivisível, sendo que seu fracionamento ocorre apenas para facilitar os propósitos 

organizacionais de seus diversos ramos (Ministério Público federal, Ministério Público do 

trabalho, Ministério Público militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e 

Ministérios Públicos dos estados)357. 

Além do mais, pautando-se por análise sistêmica – e assim sustenta-se que, 

mesmo na hipótese de incompatibilidade entre duas normas, isso não implica na ruína de todo 

o sistema, mas somente a de uma ou de ambas as regras358 -, diante de eventual contradição - 

no sentido da inadequação do Ministério Público Estadual atuar quando o responsável pela 

ameaça de lesão ou ofensa encontrar-se vinculado à área federal e vice-versa -, as normas 

constitucionais protetivas da vida/saúde das pessoas reúnem condições de assumir conotação 

de maior valor, passando a ganhar preponderância. Dessa maneira, merece prevalecer 

hermenêutica capaz de possibilitar a pronta e eficaz defesa do direito à saúde, 

independentemente da Instituição que atuou (Federal ou Estadual), deixando apenas de 

subsistir tal premissa a partir do momento em que, na balança, não se perceber indício de 

risco de ameaça ou ofensa ao direito à saúde, o que facilmente não se percebe nas questões 

emergenciais. 

O contrário certamente implica afirmar que a vida ou a saúde dos seres humanos 

não é valor respeitável. Além de ser despropositado, inconcebível, representa acintoso 

                                                         
356 Enfatiza-se a atuação extrajudicial. No entanto, assemelhada atuação pode ocorrer judicialmente, em função 

de a legitimidade de parte ser concorrente e disjuntiva. Na proteção de bens como a saúde, procurou-se selecionar 

as instituições e entidades mais aptas a defendê-los, indicando-as em nosso regramento jurídico, conferindo-lhes 

legitimidade concorrente e disjuntiva para buscar a proteção necessária. Diz-se concorrente, pois todos os 

legitimados podem agir buscando a defesa do interesse, sendo que a ação de um não impossibilita o agir do 

outro. Fala-se em disjuntividade, por sua vez, pois a atuação pode ocorrer, independentemente da formação de 

litisconsórcio ou autorização dos demais. 
357 Novamente ressalta Kazuo WATANABE: “A autonomia de cada um desses Ministérios Públicos setoriais é 

apenas administrativa, tendo cada qual uma estrutura e carreira próprias. Em termos institucionais, é um único 

órgão, de âmbito nacional”. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 

anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 645. Ainda respeito, não obstante atrelado à via judicial, adverte 

Nelson NERY JUNIOR. “Na verdade o sentido teleológico desse dispositivo é de deixar claro que o órgão do 

Ministério Público pode promover a ação, sem que seja necessária a anuência do outro órgão do parquet. O 

Ministério Público dos Estados pode ajuizar, sozinho, ação civil pública na Justiça Federal e vice-versa. NERY 

JUNIOR, Nelson. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de 

Janeiro: Forense, 1998. p. 796. Interessante ainda conferir RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e 

termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 78-79. Por fim, 

esclarece Gregório Assagra de ALMEIDA: “Assim, o Ministério Público Estadual poderá ajuizar ação civil 

pública na Justiça Federal, em litisconsórcio com o Ministério Público Federal ou sozinho. O Ministério Público 

Federal também poderá da mesma forma ajuizar ação civil pública perante a Justiça Estadual”. In: Direito 

processual coletivo brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 351. 
358 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999. p. 

77-81. 
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desrespeito à dignidade com que toda pessoa merece ser tratada. Não pode ser esse o 

propósito de delimitação radical das áreas de atuação dos ramos do Ministério Público, sob o 

risco de interna e exteriormente a própria instituição deixar de atuar com eficácia, bem como 

contribuir para a manutenção ou agravamento da situação de risco à saúde/vida enfrentada 

pelos usuários da rede pública de saúde. 

Essa tese era constantemente rechaçada pelos Tribunais Superiores. Porém, 

sobretudo a partir da concepção de que o Ministério Público é uno e indivisível, a 

argumentação em sentido contrário passou a perder forças, tornando possível que, mais 

recentemente, o Ministério Público estadual, por exemplo, possa diretamente se pronunciar 

inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça359. 

 

                                                         
359 Por sua importância paradigmática, transcreve-se o seguinte julgado: “Processual Civil e Administrativo. 

Embargos de divergência em recurso especial. Legitimidade do Ministério Público Estadual. Atuação como parte 

no âmbito do STJ. Possibilidade. Novo entendimento firmado pelo pleno do STF e pela Corte Especial do STJ. 

Embargos de divergência providos. 1. O  Plenário do Supremo Tribunal Federal, na QO no RE 593.727/MG, 

Rel.   Min.   Cezar   Peluso, 21.6.2012,  em  inequívoca  evolução jurisprudencial,  proclamou  a  legitimidade  

do  Ministério Público Estadual  para  atuar  diretamente no âmbito da Corte Constitucional nos processos em 

que figurar como parte e estabeleceu, entre outras, as  seguintes  premissas  (Informativo  671/STF):  a)  em 

matéria de regras  gerais  e  diretrizes,  o PGR poderia desempenhar no Supremo Tribunal  Federal dois papéis 

simultâneos, o de fiscal da lei e o de parte;  b)  nas  hipóteses  que  o Ministério Público da União (MPU) figurar 

como parte no processo, por qualquer dos seus ramos, somente o  Procurador  Geral  da  República  (PGR) 

poderia oficiar perante o Supremo  Tribunal Federal, o qual encarnaria os interesses confiados pela lei e pela 

constituição ao referido órgão; c) nos demais casos, o  Ministério  Público Federal exerceria, evidentemente, a 

função de fiscal  da  lei  e,  nessa  última  condição, a sua manifestação não poderia   preexcluir   a   das   partes,   

sob  pena  de  ofensa  ao contraditório;  d)  A  Lei  Complementar federal 75/93 somente teria incidência  no 

âmbito do Ministério Público da União (MPU), sob pena de  cassar-se  a  autonomia  dos  Ministérios Públicos 

estaduais que estariam  na  dependência,  para  promover  e  defender interesse em juízo, da aprovação do 

Ministério Público Federal; e) a Constituição Federal  distinguiu  "a  Lei Orgânica do MPU (LC 75/93) - típica 

lei federal -, da Lei Orgânica Nacional (Lei 8.625/93), que se aplicaria em  matéria  de  regras  gerais e diretrizes, 

a todos os Ministérios Públicos  estaduais";  f)  a  Resolução 469/2011 do Supremo Tribunal Federal determina a 

intimação pessoal do Ministério Público estadual nos   processos   em  que  figurar  como  parte;  g)  não  

existiria subordinação  jurídico-institucional  que  submetesse  o  Ministério Público  dos  estados à chefia do 

Ministério Público da União (MPU), instituição   que   a  Constituição  teria  definido  como  chefe  o Procurador  

Geral  da República (PGR); h) não são raras as hipóteses em  que  seriam  possíveis  situações processuais que 

estabelecessem posições  antagônicas  entre  o  Ministério  Público  da  União  e o Ministério  Público  estadual  

e,  em  diversos  momentos, o parquet federal,  por  meio do Procurador Geral da República (PGR), teria se 

manifestado  de maneira contrária ao recurso interposto pelo parquet estadual;  i) a privação do titular do Parquet 

Estadual para figurar na  causa e expor as razões de sua tese consubstanciaria exclusão de um  dos  sujeitos  da  

relação  processual;  j)  a tese firmada pelo Supremo  Tribunal Federal "denotaria constructo que a própria práxis 

demonstrara  necessário,  uma vez que existiriam órgãos autônomos os quais  traduziriam  pretensões  realmente 

independentes, de modo que poderia ocorrer eventual cúmulo de argumentos". 2. Recentemente, o Pretório 

Excelso reafirmou que "Os Ministérios Públicos estaduais não estão vinculados nem subordinados, no plano 

processual   administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhes confere ampla 

possibilidade de atuação autônoma nos processos em que forem partes, inclusive perante os Tribunais 

Superiores" [...] 4.  O Ministério Público Estadual, nos processos em que figurar como parte e que tramitam no 

Superior Tribunal de Justiça, possui legitimidade para exercer todos os meios inerentes à defesa de sua 

pretensão.  A função de fiscal da lei no âmbito deste Tribunal Superior   será exercida exclusivamente pelo 

Ministério Público Federal, por meio dos Subprocuradores-Gerais da República designados pelo Procurador-

Geral da República.5. Embargos de Divergência providos”. STJ, EREsp 1236822/PR, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Corte Especial, Julg. em 16.12.2015, Pub. em 05.02.2016. 
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Excepcionando-se, portanto, as hipóteses nas quais a cooperação acaba por se 

tornar impossível, a atuação conjuntiva entre os ramos do Ministério Público representa 

importante alternativa para a construtiva tutela da saúde. Nesses casos, o Ministério Púbico, 

independente do ramo, pode adotar providências em prol da tutela da saúde, pois assim está 

autorizado pela ordem jurídica. 

Mas, além da somatória de ações entre órgãos do próprio Ministério Público, 

mister realçar que parcerias, colaborações, cooperações e o trabalho em conjunto com outros 

órgãos, instituições, entidades e movimentos da sociedade apresenta-se importantíssimo. Não 

apenas para acrescentar eficácia social à atuação da instituição, mas também para auxiliá-la 

em seu trabalho360. 

 Assim, mesmo que o Ministério Público conte com o apoio de profissionais da 

medicina ou da área de farmácia - como em ainda alguns poucos Estados -, corriqueiramente 

surge a necessidade de verificar se, por exemplo, determinado medicamento traz ou não risco 

à saúde pública. Essa análise pode exigir expertise específica, superior ao integrante dos 

serviços de vigilância sanitária, apenas capaz de ser fornecida por certa universidade. Nesse 

caso, a viabilização do trabalho de averiguação, a bem dos pacientes usuários do sistema 

público de saúde, pode decorrer por intermédio de termo de parceria celebrado entre a 

instituição de ensino e o Ministério Público. 

Desse modo, paralelamente à essa atuação institucional entre os ramos do 

Ministério Público, de todo conveniente e necessário que a Instituição também procure obter 

a contínua cooperação e o auxílio de órgãos, conselhos de classe ou de outras entidades 

públicas e privadas com capacidade de colaborar com sua atuação no campo sanitário.  

Logicamente que, amparado nessa perspectiva, na hipótese do trabalho conjugado 

e cooperado distanciar-se dos objetivos iniciais, dificultando ou embaraçando - a partir do 

contexto de realidade - a proteção da saúde ou que acarrete “desequilíbrio democrático nos 

processos culturais de luta pela dignidade”, torna-se justificado o rompimento das respectivas 

                                                         
360 Conclusivamente adverte, Salo Coslovsky: “Em suma, mesmo que os promotores públicos passem a imagem 

de poderosos e independentes, não parecem poder fazer muito sem estabelecer parcerias e colaborações 

produtivas. Infelizmente, é difícil para eles fazerem isso. Primeiro, eles não têm incentivos formais para sair de 

seus escritórios e procurar ajuda externa. Segundo, geralmente não têm nada a oferecer em retorno para os que 

concordam em colaborar, e não podem sequer financiaras despesas incorridas por seus parceiros. Terceiro, os 

promotores públicos têm a ideia de que a sociedade civil é fraca (“hipossuficiente”) e necessitada a proteção do 

MP, e precisam superar essa atitude para lançar mão de ajuda externa eficazmente”. COSLOVSKY, Salo 

Vinocur. Respeito às normas e crescimento econômico: como Promotores Públicos garantem o 

cumprimento das leis e promovem o crescimento econômico no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, Texto para 

Discussão nº 1355, ago. 2008. p. 22. 
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“alianças”361. Todavia, diante do manifesto valor da conjugação de esforços, nova 

aproximação e atividade com outros órgãos, instituições ou setores do saber precisarão ser 

formalizados, a bem da ampla e eficaz defesa da saúde. 

 Nesse compasso, o Ministério Público deve ter muita cautela, prudência e tino 

para se aproximar de pessoas, entidades e órgãos com capacidade de concreta e eficazmente 

auxiliá-lo na tarefa de tutelar a saúde.  

Por isso, deve ter cuidado em firmar convênios, parcerias, inclusive com órgãos 

integrantes da estrutura do Estado, pois, de acordo com fundada preocupação, o 

relacionamento conjugado, ao invés de construir melhor tutela, tem a força de fazê-lo “perder 

respaldo social e a compartilhar dos mesmos males (corrupção, politização, partidarização, 

burocracismo, servilismo, corporativismo etc.)”362. 

Todavia, não pode se isolar e egoística e indevidamente compreender-se como 

autossuficiente. Essa compreensão impedirá a adequada tutela do direito à saúde, a partir da 

complexidade e da relevância pública que lhe são afetas.  

Portanto, relevantíssima a conjugação e a cooperação de esforços. Porém, por 

outro lado, não podem extrapolar os objetivos e fins constantes dos respectivos protocolos, 

convênios ou termos de cooperação firmados e, muito menos, embaraçar, onerar ou limitar a 

tutela da saúde.  

 Desse modo passa a reunir melhores condições de tutelar de maneira mais plena a 

saúde. Assim, visto que o produto obtido do atuar convergente e cooperado resulta de atuação 

construída de forma aberta e não institucionalmente isolada, em conformidade com a 

versatilidade e complexidade do cenário sanitário.  

Por conseguinte, manifestamente recomendável que o Ministério Público atue 

conjuntamente com outros órgãos e instituições aptas a colaborarem para a maior possível 

tutela da saúde, pautando-se sempre pelo critério de eficiência em prol desse direito.  

Há, nesse contexto, a preocupação de se garantir integração de saber, em número 

cada vez mais crescente, fugindo da exclusão que a dialética do viver em sociedade muitas 

vezes proporciona.   

                                                         
361 ROJAS, Rodrigo Cançado Anaya. Participação popular e Ministério Público no Brasil: Defesa do regime 

democrático e dos interesses metaindividuais no marco de uma teoria crítica dos direitos humanos. Belo 

Horizonte: Arraes, 2012. p. 148. 
362 RODRIGUES, João Gaspar. Ministério Público Resolutivo: Um novo perfil institucional. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 2012. p. 19.  
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Ainda na apresentação de diretrizes hábeis a assegurar a construtiva intervenção 

do Ministério Público em prol da saúde, sua atuação lastreada na humanização é medida de 

rigor. 

 

9.3 EXERCITAR A HUMANIZAÇÃO CIDADÃ 

 

 

No atendimento aos pacientes, familiares, conselhos, órgãos, instituições e 

demais interessados, exigível aos membros do Ministério Público e também aos seus 

servidores que o exercício de suas atribuições ocorra de maneira consentânea à 

humanização363.  

Por intermédio dessa diretriz, enaltece-se a importância de atuação capaz de 

garantir atenção, consideração a todos que o procuram e com quem precisa se relacionar a 

partir de suas atividades. Relevante ouvi-los e enxergá-los como sujeitos de direito, 

orientando e providenciando os encaminhamentos adequados, posteriormente averiguando a 

compreensão obtida através das posições transmitidas. A urbanidade, a educação, a 

amabilidade e a cortesia precisam se fazer presente nas circunstâncias que envolvem os 

serviços sob sua responsabilidade, inclusive diante do natural desgaste físico e mental que na 

maioria das vezes as pessoas com as quais interage na área da saúde estão a sofrer.  

Trata-se de algo simples e altamente eficaz: ser humano para com as pessoas! 

Vivemos em um mundo cada vez mais sem referencial (cultural, político, etc.), 

no qual o ter assume preponderância sobre o ser. Assim, mostra-se de bom alvitre fortalecer e 

disseminar a humanização. 

Via de regra, os usuários do sistema público de saúde estão a sofrer com o 

estado de saúde debilitado ou com a inadequada prestação de ações e serviços de saúde, com a 

má operacionalização das políticas públicas. Por isso, o empenho para lhes proporcionar a 

mínima atenção, escutando e fornecendo as explicações e providências necessárias apresenta-

se como condição indispensável a todos os servidores públicos e, em especial aos integrantes 

do Ministério Público.  

                                                         
363 Também na defesa de formação humanista, multidisciplinar e interdisciplinar no âmbito do MP: ALMEIDA, 

Gregório Assagra de. Direitos fundamentais e os principais fatores de legitimação social do Ministério 

Público no neoconstitucionalismo. In: ALMEIDA, Gregório Assagra de (Coord). Teoria Geral do Ministério 

Público. Belo Horizonte: Del Rey, 2013. p. 69/70. 
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Não obstante o sistema de saúde brasileiro seja universal, a desigualdade social 

repercute produzindo efeitos no binômio saúde/doença, afetando com maior intensidade a 

população mais carente de recursos materiais, os quais estão excluídos do bem-estar desejável 

a todos e, por isso, em respeito à dignidade, à igualdade, fazem jus a receber com maior 

ênfase atenção humanizada. 

Mas no que se constitui a humanização? 

Pode-se definir a humanização como a valorização dos diferentes atores 

implicados no processo de oferta, operacionalização, produção, distribuição e dispensação de 

ações e serviços de saúde: usuários, trabalhadores, prestadores e gestores. Mas não somente, 

pois também passam a participar desse processo, todos aqueles que direta ou indiretamente 

podem contribuir para o bem-estar físico, mental, social e espiritual dos indivíduos.  

Nesse contexto, insere-se o Ministério Público e, portanto, necessita nortear-se 

com foco no aumento crescente de valorização de todos os envolvidos na intermitente cadeia 

sanitária, formada por diversos atores.  

Nesse sentido, como pode agir? 

Além do membro da instituição tratar todas as pessoas como gostaria de, em 

essência, ser tratado, tem ele condições, instrumentos e o dever de assegurar que se 

promovam cuidados mais acolhedores e eficazes. A intervenção com o escopo de reduzir as 

filas e o tempo de espera para consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, de garantir 

informações mais apropriadas aos usuários, educação permanente aos trabalhadores e a gestão 

participativa, são algumas das providências ínsitas à humanização. 

Há pluralidade de valores no meio social e, por possuírem linguagens e efeitos 

específicos, o Ministério Público não pode agir de forma desacoplada dos costumes, da 

cultura, dos padrões vigentes, sob pena de perder legitimidade, empobrecer a eficácia de sua 

atuação e prejudicar a oferta de atenção humanizada. 

 De todo obrigatório procurar dar provas de respeito à diversidade inerente à 

sociedade democrática, pois quanto “mais livre de subjetivismo corporativo, mais a ação dos 

promotores de justiça será eficaz na tarefa árdua de resgatar a confiança da cidadania no 

Estado democrático de Direito”364.    

                                                         
364 ROMANO, Roberto. A ética e Ministério Público. Uma reflexão em três momentos. In: LIVINAU, 

Roberto (Coord.). Justiça, cidadania e democrática. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: 

Ministério Público Democrático, 2006. p. 197. 
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Assim, necessita o Ministério Público, constantemente, pautar-se por ação 

humanizada365, não se ater com exclusividade ao tecnicismo e ao formalismo, procurando 

através do seu interceder amenizar e extinguir o desconforto e o sofrimento, sobretudo 

daqueles que necessitam de assistência e cuidados no campo sanitário.  

Esse tipo de postura, por valorizar os atributos humanos, respeitar as 

diferenças, exercitar a solidariedade e a fraternidade, contribui para o bem-estar, aspecto esse 

inerente à concepção de saúde. 

O ser humano - ser bio-psico-social-espiritual -, necessita ser tratado com 

respeito e consideração, devendo o Ministério Público, em função de suas obrigações 

constitucionais, na ordem, desordem e organização que nos rodeia, produto da complexidade 

social, trabalhar sempre no sentido dinâmico de complementação, cogência em torno de 

verdade mais integral, permitindo sistematização adequada para todo o desenvolvimento 

humano, com priorização das pessoas.  

Por outro lado, através de sua atuação e em contato direto com os respectivos 

agentes públicos competentes, indispensável com base na humanização procurar 

gradativamente estimular e sensibilizar a inteligência humana a um novo conceito político de 

governar, administrar a coisa pública. Logo, procurando de maneira respeitosa, suportável e 

sociável atuar junto aos gestores - fatores esses integrantes da humanização -, pode aumentar 

as chances de resolução extrajudicial do conflito sanitário em apreciação, funcionando 

verdadeiramente com agente colaborador e indutor do aperfeiçoamento das próprias políticas 

públicas.   

Desse modo garante prevalência ao ser humano, mantendo-se aberto à 

coletividade, também contribuindo para a disponibilização do bem-estar caracterizador da 

saúde, melhor ilustrando o exercício de suas atribuições no contexto sanitário. 

                                                         
365 Ao tratar das relações humanas e funcionais mantidas pelo membro do Ministério Público, pontuou com 

sabedoria Jaques de Camargo Penteado: “ O “homem é um ser tal que sua felicidade, sua realização, é – como 

diz Kierkgaard – uma porta que abre para fora: quem a força para abrir para dentro, emperra-a”. Ser humano que 

é, o Promotor de Justiça relaciona-se com as demais pessoas e, portanto, deve saber conviver com os outros. Ter 

a virtude, isto é, o hábito bom de cooperar com o semelhante na realização do bem comum. Deve formar-se para 

a convivência social e profissional. Parece fundamental que seja alegre, criando sereno ambiente de paz e 

tranquilidade em que possam fluir os trabalhos da justiça sem pena maior que a sua própria gravidade. Tristes e 

mal humorados somente tornam mais pesada a obra da justiça. A alegria deve brotar da intimidade do homem 

que se sabe cumpridos de um dever magnífico de promover justiça, de que recebeu uma vocação e que a 

desenvolve.  Não se trata de agir como um histrião em quem não se pode depositar confiança, mas da felicidade 

de quem encontrou o seu caminho, segue-o apesar de seus defeitos pessoais e a cada dia sabe que está um pouco 

melhor. Os bem-humorados e otimistas tornam mais leve o peso do mundo sem ser levianos e, muito menos, 

mundanos. [...] Respeita e se faz respeitar. Com isto e com o empenho que enobrece os que lutam pelo bem 

relaciona-se adequadamente com os demais”. PENTEADO, Jaques de Camargo. Ética do Promotor de Justiça. 

In: ALVES, Airton Buzzo, RUFINO, Almir Gasquez e SILVA, José Antonio Franco da Silva (Orgs.). Funções 

institucionais do Ministério Público. São Paulo: 2001. p. 28 e 29, passim.   
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Para alcançar essa humanização com maior efetividade, o Ministério Público 

deve incluí-la em seus planejamentos e metas, incluindo-a em seus processos de gestão, 

organização e execução e, posteriormente acompanhando os resultados, propondo contínuos 

aperfeiçoamentos. Ainda, pode divulgar as boas práticas e oportunizar constantemente a seus 

membros e servidores cursos de capacitações, oficinas, grupos de discussões envolvendo essa 

temática.  

 

Disso percebe-se que com o propósito de eficazmente tutelar o direito à saúde, 

o Ministério Público também precisa realizar autorreflexão, a fim de avaliar se sua atuação 

está satisfatória, eficaz e em proximidade com seu planejamento estratégico e o querer social, 

consoante destacado na sequência. 

   

9.4 RESSIGNIFICAR E REINICIALIZAR       

 

 O Ministério Público se situa dentre aqueles que, a partir da conceituação de 

Michael Lipsky, podem ser chamados de “street-level bureaucracies”, visto que pratica 

serviços de natureza pública366, direcionados à população e interage frequentemente com 

cidadãos nas atividades que desenvolve. Ocorre que, em determinadas situações, esses 

agentes atuam embasados em grau importante de discricionariedade. A atuação discricionária 

muitas vezes desqualifica a atividade, acaba por reproduzir má ou precária intervenção, 

ocasionando atrasos, limitações ao alcance da justiça e da equidade. O mesmo ocorre quando 

seu agir perde fluidez, paralisa-se em posturas emboloradas pelo tempo e já não mais 

adaptáveis à realidade vigente.   

Nessas ocasiões, ao invés de cooperar para a eficaz apresentação de resposta aos 

conflitos, em verdade acaba por dificultar a resolução da problemática que lhe foi 

apresentada, favorece o aumento das críticas que lhe são dirigidas, deixa de oxigenar a 

realização de suas atribuições, diminuindo ou impossibilitando o potencial esperado de sua 

performance.  

                                                         
366 Nesse sentido: “This book is in part a search for the place of the individual in those public services I call 

street-level bureaucracies. These are the schools, police and welfare departmentes, lower courts, legal services 

offices, and other agencies whose workers interact with and have wide discretion over the dispensation of 

benefits or the allocation of public sanctions” [...] The frase “street-level bureaucracy” hints at this paradox. 

“Bureaucracy” implies a set of rules and structure os authority; “street-level” implies a distance from the center 

where authority presumably resides”. LIPSKY, Michael. Street-level bureaucracy: dilemas of the individual 

in public services. Updated ed. Russel Sage Fundation: New York, 2010. p. xi e xii, passim.  
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Em razão desses aspectos, instituições como a do Ministério Público, por 

intermédio dos seus órgãos de sua administração superior e através de cada um de seus 

membros e servidores, necessitam exercitar autoconhecimento institucional.  

Através desse exercício, os órgãos e agentes que integram a instituição obrigam-se 

a voltarem-se para si, no intuito de procurar conhecer suas dificuldades, críticas que lhes são 

direcionadas, esforçando-se contínua e sucessivamente para racional e planejadamente 

combatê-las. 

Por isso, exemplificativamente, o membro do Ministério Público necessita 

procurar constantemente ressignificar sua atuação, fugindo de postura estática, neutra367, 

passiva, principalmente em função da dinâmica reinante na vida social. 

Ao contrário, necessita ser constantemente proativo, otimizador, criar condições 

mais favoráveis para bem desempenhar suas funções, agindo antecipadamente ao infortúnio, 

conhecendo bem a arena e valendo-se do saber necessário para nela intervir com maior 

efetividade em prol do direito à saúde e de outros que possui o dever de proteger. 

Outrossim, importante ainda manter constante irresignação, disciplina em torno 

do seu trabalho, a fim de enriquecer sua atuação, extrair o máximo de resultado a partir de sua 

produção intelectual e prática, de maneira a eficazmente contribuir para a positiva 

transformação do sistema de saúde.   

Esse conjunto de fatores convergem para a importância do Ministério Público 

procurar diligentemente organizar-se, planejar-se e atuar de forma a garantir que sua atividade 

seja realmente capaz de permitir o alcance da defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses ou direitos sociais ou individuais indisponíveis, assim 

assegurando-lhes valorosa ressignificação. 

 Todavia, à tarefa de ressignificação apresenta-se de bom alvitre acrescer o 

sentido de reinicializar, com o escopo de que a abordagem ressignificante seja praticada em 

somatória ou integradamente com as contínuas atualizações, alterações, mudanças e 

transformações que a instituição rotineiramente precisará acoplar ao exercício de suas 

atribuições. Desse modo, ao buscar ressignificar a sua atuação, de imediato o sistema de 

intervenção do Ministério Público, além de restaurado, apresentar-se-á ininterruptamente 

                                                         
367 “O promotor, por isso, tem que ter consciência de que é um instrumento do poder e saber que papel está 

cumprindo: se está atrelado à clássica ideologia da neutralidade, será um funcional instrumento do Poder 

Político, desempenhando função de manutenção; se deseja, não obstante, superar tal ideologia, deve ter 

consciência ética de sua tarefa, transformando-se, assim, em instrumento de concretização do valor Justiça, 

agindo numa perspectiva democrática”. RODRIGUES, João Gaspar. O Ministério Público e um novo modelo 

de Estado. Manaus: Editora Valer e Associação Amazonense do Ministério Público, 1999. p. 69/70. 
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atualizado com as alterações e novas figurações que se mostraram necessárias, com o objetivo 

de bem cumprir suas finalidades constitucionais. 

A ressignificação contribui para que o produto, o resultado do exercício de suas 

atribuições tenha real eficácia jurídica e também social, na medida em que o tem condições de 

se aproximar com maior ênfase do disposto na ordem jurídica e do prevalente na ordem 

social.  

Contudo, não basta ressignificar em único e determinado momento. Habitual e 

frequentemente necessita valorar seu modo de proceder, reiniciando, recomeçando e 

atualizando frequentemente o processo de análise, organização, planejamento e execução de 

suas atribuições. Desse modo tem condições de se tornar mais experiente e proporcionar 

respostas mais próximas do enfrentamento das causas configuradoras das 

inconstitucionalidades, ilegalidades e impropriedades submetidas à sua apreciação. 

Precisa a instituição e seu integrante incorporarem momentos de reflexão em 

torno de seus respectivos processos de organização, planejamento e execução. Esse 

comportamento proporciona elementos para proceder com maior qualidade, a partir, em 

muitos casos, do exercício de reflexão, de autocrítica, de avaliação acerca do cumprimento ou 

não de suas tarefas e dos resultados perceptíveis alcançados. 

Indispensável que o Ministério Público - seus órgãos da administração superior, 

de apoio, os membros e servidores -, periodicamente, reflitam sobre a atuação institucional no 

campo sanitário. Desse modo, podem procurar enriquecer o caminho trilhado se 

compreenderem que, através de juízo crítico, suas práticas trouxeram enriquecimento à defesa 

da saúde pública e eficaz respeito aos direitos dos usuários, por exemplo. Ao contrário, alterar 

as posturas até então encampadas, caso percebam ausência de proatividade no exercício de 

suas atribuições. Totalmente indevido, permanecer estagnado, inerte, sem fluidez ou 

flexibilidade atenta à complexidade inerente ao encargo de bem proteger o direito à saúde.  

Por isso, ao perceber que a tutela do direito à saúde com enfoque na proteção 

individual não está alcançando resultados positivos em termos de sistema de saúde, 

indispensável ressignificar sua atuação, iniciando nova postura, mirando sua defesa 

transindividual.   

A legitimidade jurídica e social do Ministério Público não deve ser buscada 

através de sua exposição ostensiva junto aos meios de comunicação, mas sim por intermédio 

da eficácia de seus atos, capazes de efetivamente contribuir para a resolutiva implantação de 

políticas públicas. 
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Afinal, a reflexão em torno de suas práticas, das impropriedades levadas a efeito, 

assim como dos bons resultados alcançados, tende a evitar que falhas, omissões e imprecisões 

voltem a se repetir. Como consequência, a atuação bem-sucedida pode se tornar cada vez 

mais presente, significativa e recheada de valores.  

Ao assim proceder, tende a perceber que algumas posturas precisarão ser revistas 

ou adaptadas. Dentre essas, perceberá que além de atuação pautada em prioridades, metas e 

objetivos bem definidos, mostra-se recomendável, exemplificativamente, a atuação setorial ou 

regionalizada.   

  

9.5 ATUAR SETORIAL E REGIONAL 

 

A intensa aproximação com a verdade, com o justo, exige compreensão e atuação 

interligada entre campos do saber, sendo passível de alcance quando o sujeito cognoscente 

procura conhecer do objeto de conhecimento de maneira profunda (verticalizada) e ampla 

(horizontalizada).  

Tomando por base esse contexto, a resposta aos conflitos sanitários reúne 

condições de se tornar eficaz e justa quando os dirimir com maior proximidade possível da 

verdade, atingindo verticalmente suas reais causas e encontrando horizontalmente eco jurídico 

e social.  

Dessa maneira, havendo no Ministério Público setores e membros especializados 

na tutela da saúde, com autorização para trabalhar em toda a área de abrangência da 

controvérsia sanitária, os efeitos protetivos tendem a se ampliar, enquanto consequência do 

enfrentamento especial e em toda a extensão da problemática. 

Imagine-se situação na qual em certa região de determinado Estado, integrada por 

dez municípios, observa-se o fundado risco de proliferação de febre amarela368. Diante dessa 

ameaça e ao constatar a ausência de medidas profiláticas, a atuação regionalizada de membros 

do Ministério Público com know how no campo sanitário demonstra ser producente para, 

extrajudicialmente369, resolver preventivamente a questão, superando os desafios iniciais. 

                                                         
368 Doença infecciosa grave, ocasionada por vírus e transmitida por certos vetores, dentre os quais o mosquito 

aedes aegypti. 
369 A partir da instauração de procedimento específico, requisição de informações, expedição de recomendação 

administrativa, realização de audiência pública ou celebração de termos de ajustamento de conduta com os 

municípios envolvidos. 
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Cumpre ainda destacar que, para a intervenção setorial e regional, podem ser 

criadas forças-tarefa ou grupos de apoio/atuação370, formados por membros com compreensão 

aprofundada e mais tarimbados no ambiente sanitário, assim reunindo condições para, com 

capacidade qualificada, resolver a afronta ao direito à saúde, sanando-a, eliminando-a.  

Descentraliza-se e mobiliza-se estrutura da instituição em torno de atuação 

específica ou setorial para melhor tutelar a saúde, a partir do mais próximo possível do local 

ou da área de abrangência em que se verifica a ameaça de lesão ou de ofensa ao direito à 

saúde. 

Considerando que em muitas situações o processo de construção e de 

desenvolvimento regionais ou microrregionais se apresenta desigual, com avanços, 

retrocessos ou estagnações díspares, a solução para os conflitos resultantes exige de igual 

modo a adoção de providências diferenciadas e especializadas, apropriadas aos critérios 

epidemiológicos, estruturais sanitários de determinada região. Dessa maneira, inclusive com o 

propósito de se alcançar equilíbrio e eficaz resolução a partir das diferenças e descompassos 

diagnosticados371.  

A operacionalização desse padrão de atuação perpassa pela organização e 

planejamento democráticos da instituição, assim como pelo estabelecimento dos recursos 

humanos e físicos necessários à execução. 

A título de exemplo, interessante e digna de realce é a ação institucional adotada 

pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Conforme noticiado, procurou-se resolver 

demandas coletivas de maior preocupação social através de atuação micro ou macrorregional, 

incentivando a participação de diversos atores, além de se procurar reduzir ou eliminar os 

conflitos por intermédio de “mediação sanitária”. Para essa mediação, passou-se a utilizar do 

diálogo entre o “Direito, Saúde e Cidadania” com o propósito de alcançar eficaz resposta aos 

ataques direcionados ao direito à saúde, não apenas no campo jurídico, mas também e 

sobretudo no social. Para o funcionamento desse tipo de intervenção regionalizada, definiu-se 

que qualquer órgão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais poderia realizar o 

acionamento de seu respectivo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde que, ao seu 

turno, faria a avaliação inicial do caso submetido à sua apreciação, inclusive para apurar a 

                                                         
370 Rogério Arantes expõe que o princípio da independência funcional, não obstante seja uma garantia, tem 

condições de empobrecer o agir da instituição em situações que exigem ações articuladas. Por isso: “os grupos 

de atuação especial vêm resolver esse dilema e, de modo inteligente, sem incorrer em qualquer prejuízo à 

independência funcional dos promotores”. ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e corrupção 

política em São Paulo. In: SADEK, Maria Tereza (Org). Justiça e cidadania no Brasil. São Paulo: Editora 

Sumaré/Idesp, 2000. p. 94.    
371 Sobre o tema, interessante conferir por sua relevância: COHN, Amélia. Crise regional e planejamento. São 

Paulo: Editora Perspectiva, 1978.  
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necessidade de tratá-lo ou não de modo regionalizado. Concluindo-se pela possibilidade, 

passa-se a projetar a programação, a logística e adoção das providências necessárias para a 

realização de audiência com a presença de interessados. Quando desse ato, realiza-se a 

confrontação dos problemas de saúde com os indicadores colhidos, permitindo-se a 

manifestação dos presentes. A partir dos elementos trazidos à discussão, busca-se 

convergentemente construir consensos em sintonia com a “lógica da corresponsabilidade 

coletiva”. Caso porventura não obtidos, cria-se grupo de trabalho, sob a coordenação do 

gestor regional de saúde, composto por atores com atuação na área sanitária daquela 

determinada região, mais o representante do Ministério Público. Esse colegiado, ao seu turno, 

após inteirar-se dos aspectos que circundam a problemática, submetem o diagnóstico obtido 

às instâncias colegiadas da própria rede pública de saúde (Comissão Intergestores Regional-

CIR e Comissão Intergestores Bipartite-CIB), assim como à Secretaria de Estado da Saúde de 

Minas Gerais e ao Ministério da Saúde, em sendo o caso, no intuito do estabelecimento de 

“Plano de Ação para Expansão e Melhoramento da Rede Microrregional de Saúde”. Todos 

esses aspectos são acompanhados pelo referido Centro de Apoio372. 

Dessa forma, seguindo diretriz do próprio Sistema Único de Saúde descentraliza-

se a atuação especializada do Ministério Público, geralmente situada nas capitais dos Estados. 

Assim, com a perspectiva de não apenas viabilizar que o trabalho setorial em prol da saúde se 

aproxime das reais necessidades de saúde da população de certa região, mas também, 

construtivamente, garantir que a rede de serviço e os níveis de atenção à saúde dessa 

abrangência territorial e suas características epidemiológicas sirvam de base para a resolução 

das impropriedades, ilegalidades ou inconstitucionalidades verificadas.   

 Logicamente, nessas situações, cumpre destacar ser obrigatória a busca de 

anuência e/ou participação do promotor natural373 – com atribuições naquele setor ou naquela 

região -, legitimando a intervenção setorial e regional. 

                                                         
372 ASSIS, Gilmar de. Mediação sanitária: direito, saúde e cidadania. In: Tendências em Direitos 

Fundamentais: Possibilidades de Atuação do Ministério Público, volume 1/Conselho Nacional do Ministério 

Público. Brasília: CNMP, 2016. p. 28/33, passim. 
373 Com extrema propriedade, a respeito do princípio do promotor natural, assim manifestou-se o Ministro Celso 

de Mello, do STF: “O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional 

brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do 

acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica destinada tanto a proteger o 

membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, 

quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, 

apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados estabelecidos 

em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional e da 

inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder 

do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do 

Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável. (...).” A consagração constitucional do princípio do 
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A atuação setorizada e regionalizada constituem-se em, segundo se acredita, 

medidas capazes de garantir adequado e eficaz ataque à violação do direito à saúde com base 

territorial definida, permitindo: i) o exercício de atividades específicas e especializadas em 

sua defesas; ii) o desenvolvimento de intervenção próxima às características regionais, à 

realidade de determinada região; iii) a obtenção de resultados homogêneos e coerentes entre 

si, de maneira a evitar o alcance de efeitos contraditórios intra e inter-regionalmente, por 

exemplo. Aliás, com o propósito de garantir essa coerência, o trabalho de coordenação e 

integração entre as atuações setorizadas e regionalizadas pode recair sobre o respectivo 

Centro de Apoio Operacional com atribuições na tutela da saúde pública, diante, inclusive, 

dos encargos que lhe são comuns374. 

Por conseguinte, tratam-se de providências com capacidade de potencializar as 

ações e as obrigações devidas pela instituição à proteção da saúde, diante de sua relevância 

pública. 

No entanto, esse intento inclina-se a produzir real eficácia quando também, 

simultaneamente, o Ministério Público, através de sua administração superior, empregar 

iniciativas reveladoras de valorização de seus próprios agentes. 

  

9.6 RECONHECER E VALORIZAR A OPEROSIDADE DE SEU REPRESENTANTE 

 

O Ministério Público, enquanto instituição componente do sistema de Justiça 

brasileiro, é responsável pela defesa de bens jurídicos considerados como de relevância 

pública. 

Para o maior êxito dessa tarefa, internamente a instituição necessita estabelecer 

apropriada política institucional, com possibilidade de promover agregação, união e se 

apresentar apta a reconhecer e valorizar o trabalho operoso desempenhado por seus membros. 

Assim, para que no embate diário contra diversos interesses contra os quais se obrigou a 
                                                                                                                                                                                

Promotor Natural significou o banimento de “manipulações casuísticas ou designações seletivas efetuadas pela 

Chefia da Instituição” (HC 71.429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO), em ordem a fazer suprimir, de vez, a 

figura esdrúxula do “acusador de exceção” (HC 67.759/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO). O legislador 

constituinte, ao proceder ao fortalecimento institucional do Ministério Público, buscou alcançar duplo objetivo: 

(a) instituir, em favor de qualquer pessoa, a garantia de não sofrer arbitrária persecução penal instaurada por 

membro do Ministério Público designado “ad hoc” e (b) tornar mais intensas as prerrogativas de independência 

funcional e de inamovibilidade dos integrantes do “Parquet”. STF. HC 102147. Rel. Min. Celso de Mello, julg. 

em 16/12/2010, publicado em DJe-022 de 02/02/2011. 
374 De modo geral, incumbidos de apresentar propostas e sugestões sobre: i) a elaboração da política institucional 

e de programas específicos; ii) a edição de atos e instruções capazes de promover a melhoria dos serviços; iii) a 

execução de planos e programas afetos à sua área; iv) a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução, 

inclusive para viabilizar agir uniforme e v) o auxílio a ser proporcionado aos órgãos de execução.  
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travar e que procuram se opor ou se opõem aos princípios e regras protetivas e disciplinadores 

da garantia de direitos fundamentais, externamente possa conduzir seu trabalho com grau 

mais elevado de empenho e estímulo. 

Os objetivos, metas, programas, ações, serviços e políticas formuladas e 

implantadas pelo Ministério Público verdadeiramente precisam guardar íntima sintonia e 

coerência com as constantes alterações sociais, políticas, jurídicas e culturais. Porém, essa 

conjuntura permanece distante, posto que ainda difícil a política institucional se aproximar e, 

na sequência, manter-se em plena sintonia com a complexidade norteadora do mundo no qual 

se encontram inseridos os bens, direitos e interesses tidos como de relevância pública. Desse 

modo, a sua organização, planejamento e operacionalização se potencializariam, na hipótese 

de seus membros receberem, além da estrutura e do apoio necessários, o reconhecimento e a 

valorização da Procuradoria-Geral, Corregedoria-Geral e demais órgãos superiores da 

administração do Ministério Público, sempre que os resultados da atuação demonstrarem agir 

laborioso, producente e resolutivo.     

A valorização, o reconhecimento, a recompensa institucional em favor do membro 

trabalhador e operoso, produz efeitos internos ao Ministério Público que, por sua vez, 

repercutem e incentivam o eficaz exercício externo de suas atribuições. 

Ocorre que o Ministério Público é integrado por pessoas, naturalmente 

possuidoras de imperfeições e virtudes. Aliado a esse aspecto, tal como em outras instituições, 

no interesse e no encantamento político que por vezes se inoculam naqueles que ocupam 

postos junto aos seus órgãos superiores - e por tais razões passam a dirigir seus atos com a 

finalidade maior de se manterem no “poder” -, essa concepção de fortalecimento interno 

permanece à margem. Tanto assim que, funcionalmente, muitas vezes se valoriza agentes do 

Ministério Público tidos por “populares” ou bajuladores de ocasião, por exemplo, mas que 

não reúnem condições de ser considerados operosos, dedicados, vocacionados e competentes. 

Depois de realizar profundo estudo, Salo Coslovsky, ao procurar decifrar quem 

decide ser integrante do Ministério Público375, sinalizou que muitas escolhas relacionadas à 

carreira do Ministério Público, ao invés de se firmarem no propósito de “servir ao público”, 

                                                         
375 Por intermédio de trabalho de campo que durou dezoito meses, entre os anos de 2007 e 2008, enriquecida 

com cinquenta entrevistas de membros da instituição e de 100 e de 100 representantes de organizações não 

governamentais, sindicatos, agências governamentais e empresas privadas COSLOVSKY, Salo. Relational 

regulation in the brazilian Ministério Público: The organizational basis of regulatory responsiveness. In:  

Regulation & Governance. Blackwell Publishing Asia Pty Ltd. Carlton South, Australian, 2011, p. 72. (70-89).  
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frequentemente se baseiam em juízo de eliminação, levando em consideração o “prestígio, 

altos salários iniciais e benefícios” vinculados às carreiras jurídicas públicas no país376.  

Essa ordem de proceder, em alguns casos, permite o ingresso na instituição de 

membros algumas vezes carentes do perfil apto a cumprir com as responsabilidades confiadas 

à instituição. Mesmo assim, dentre esses indivíduos, existem alguns que conseguem bem 

transitar e se relacionar com os demais integrantes da classe. Por essa razão, acabam por ser 

mais “respeitados” pela administração superior de determinado ramo do Ministério Público, 

conseguindo incoerentemente maior apoio e estímulo para o desempenho de suas atribuições, 

quando comparados com aquele representante ciente e intenso praticante dos deveres que 

decorrem da prestação de serviços à coletividade. 

Mas o que essa negativa perspectiva tem com a defesa da saúde? 

Ao se prestigiar, em função apenas de sua popularidade institucional, o agente que 

não atende ou mantém insuficiente contato com o público, deixa de participar de reuniões e 

conserva-se distante dos órgãos de controle social, injustificadamente desatende a 

tempestividade dos atos de sua incumbência, apenas se preocupando em “cumprir tabela”, 

enquanto consequência contribui-se para restringir, dificultar ou obstar a adequada proteção a 

direitos fundamentais, dentre os quais a saúde. 

A situação agrava-se, ainda exemplificativamente, quando o membro do 

Ministério Público trabalhador e com perfil para intervir em benefício do interesse público 

primário na área da saúde pública acaba por ser designado para atuar em certo conflito que 

deveria ser dirimido por outro, apenas para não contrariar este, o que, institucionalmente, 

poderia trazer perda política à atual gestão da instituição377. 

No entanto, caso a administração superior do Ministério Público procure estimular 

e recompensar funcionalmente o membro diligente, cumpridor de seus deveres, assegurando o 

que está ao alcance para fortalecer seu atuar na defesa da saúde, tais posicionamentos 

                                                         
376 Id, Ibid. p. 76.  
377 Destaca-se que o Procurador-Geral de Justiça ainda detém, no âmbito da administração superior do Ministério 

Público, “extenso rol de funções administrativas” [...] Esses poderes permitem que o Chefe da Instituição, por 

meio de decisões incontrastáveis e poucos transparentes, no que diz respeito aos critérios e motivos, interfira 

decisivamente sobre a vida funcional de centenas de Promotores e Procuradores de Justiça, determinando, por 

exemplo: em que Promotorias irão trabalhar Promotores Substitutos ou titulares de cargos numerados. Quais 

Substitutos estão fora das Sedes da Circunscrição (percebendo diárias); quem desempenhará funções de 

confiança, inclusive gratificadas; quem atuará perante a Justiça Eleitoral (fazendo jus à verba correspondente); 

quem terá, ou não, auxiliares; quem acumulará ou prestará serviços em outras Promotorias (com direito a verbas 

próprias); quem receberá, prioritariamente, recursos administrativos; quem será designado para oficiar em 

Segunda Instância, percebendo diferenças de vencimentos; e assim por diante”. FERRAZ, Antonio Augusto 

Mello de Camargo (Coord.). Um novo modelo de gestão para o Ministério Público (base de uma necessária 

reengenharia institucional). São Paulo: Edições APMP, 2003. p. 14/15.  
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enriqueceriam não somente a intervenção em prol do bem jurídico saúde, mas incentivaria o 

agente não laborioso a seguir o bom exemplo. 

O Ministério Público pode estimular que sua força de trabalho atuante junto às 

áreas consideradas “especializadas” - saúde, consumidor, infância e juventude, meio 

ambiente, patrimônio público – canalize seus esforços em direção à atuação extrajudicial. Os 

membros que assim o fazem e possuem a aprovação da instituição pelos resultados 

alcançados, encontrariam em sua agenda estímulo maior para descobrir a adequada solução 

dos conflitos fora do campo judicial, em resposta ao fenômeno da judicialização378 e de suas 

consequências (grande volume de feitos, possibilidade de decisões contraditórias, etc). De 

igual modo, aqueles integrantes que se mantém aquém das expectativas e metas, ao 

perceberem que - de maneira objetiva e sem favoritismo -, os laboriosos e operosos vêm 

sendo justamente valorizados, fortemente tenderiam a mudar de postura.  

Quem ganha com essa política institucional? O direito à saúde, a sociedade e o 

próprio Ministério Público.  

Ademais, com essa maneira de administrar a estrutura interna, reconhecendo e 

valorizando a operosidade dos representantes que efetivamente servem ao público na esfera 

sanitária, além de repercutir em favor da construtiva proteção da saúde pública, reúne 

condições de gerar coesão e maior respeitabilidade interna entre seus integrantes, melhor 

justificaria as designações, incrementaria o rendimento finalístico da atuação, garantiria 

diálogo cooperativo, uns auxiliando outros. 

Paralelamente, de todo relevante restar implantada metodologia com habilidade de 

racionalmente otimizar a tutela da saúde pública. 

 

9.7 RACIONALIZAR SUA ATUAÇÃO 

 

Os assuntos vinculados à saúde sofrem contínua mutabilidade, transformando-se, 

extinguindo-se ou mantendo a sua eficácia de acordo com o acontecimento fático a que estão 

ligados. 

                                                         
378 Sobre a judicialização no Brasil, interessante conferir: FERRAZ, Octavio L. Motta. Brazil: Health 

inequalities, rights, and courts: The social impact of the judicialization on health. In: YAMIN, Alicia Ely e 

GLOPPEN, Siri. Litigating Health Rights: can courts bring more justice to health. Cambridge: Harvard 

University Press. p. 76-102. 
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Por não serem estáticos, mas sim dinâmicos, constantemente variam com o tempo 

e transmudam-se de um tipo ao outro.  

Por isso, se na semana atual a preocupação central no campo sanitário é com a 

defesa da regularidade sanitária de produtos de origem animal submetidos ao consumo 

humano, logo na subsequente ou mesmo antes, a inquietação, a atenção, volta-se à notícia de 

que determinado estabelecimento de saúde vem expondo a risco a sanidade dos pacientes que 

lá procuram receber terapêutica ou, então, com a falta de leitos hospitalares colocados à 

disposição dos usuários do sistema único de saúde, o desabastecimento de determinados 

medicamentos no âmbito da rede pública. 

Como se não bastasse, os temas sanitários ligam-se a valores que vigem na 

sociedade. Por isso, a mutabilidade também pode decorrer, por exemplo, de escolhas 

políticas, onde há a eleição por determinada opção dentre as alternativas apresentáveis, mas 

que, na prática, não guardam o apoio de certo segmento da sociedade. 

Assim, além da definição de prioridades para a resolução das problemáticas de 

saúde pública - sem se descurar de diversas outras questões submetidas ao Ministério Público 

-, cumpre à instituição possibilitar a racionalização dos serviços, inclusive amparada em 

indicadores sociais e dados estatísticos.  

Por racionalização compreende-se a organização, o planejamento, a estratégia e a 

execução de objetivos, metas e atribuições pautadas pela exclusão do formalismo, celeridade 

e implantação de rotinas com capacidade de otimizar os resultados pretendidos, possibilitar a 

eficaz tutela do direito à saúde que o Ministério Público necessita ofertar à sociedade379.  

Para se alcançar atuação institucional racionalizada, pode o Ministério Público: i) 

incrementar a especialização das atividades em defesa do direito à saúde; ii) melhorar os 

sistemas de informação utilizados, viabilizando o acesso pronto e ágil a informações 

essenciais à defesa da saúde; iii) disponibilizar e manter atualizados, com o auxílio dos 

Centros ou Núcleos de Apoio, o material técnico-jurídico de relevo à tutela da saúde; iv) 

tornar acessível o contínuo aperfeiçoamento de seus membros; v) estimular o qualificado e 

eficaz agir em prol da proteção à saúde; vi) sugerir parâmetros de atuação; vii) rever e 

                                                         
379 Michael Lipski enfatiza a necessidade das instituições criarem mecanismos capazes de, constantemente e de 

forma responsável, combater a má prestação de serviços públicos, destacando: “To utilize organizational 

incentives and sanctions, at least the following conditions must prevail. These conditions are the prerequisits of a 

bureaucratic accountability policy: 1. Agencies must know what they workers to do. When the objectives are 

multiple and conflicting, agencies must be able to rank their preferences. 2. Agencies must know to measure 

workers performance. 3. Agencies must be able to compare workers to one another to establish a standard for 

judgment. 4. Agencies must have incentives and sanctions capable of disciplining workers. They must be able to 

prevail over other incentives and sanctions that may operate”. LIPSKY, Michael. Street-level bureaucracy: 

dilemas of the individual in public services. Updated ed. Russel Sage Fundation: New York, 2010. p. 161.   
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assegurar integral publicidade e transparência às atribuições de cada uma de suas unidades, 

evitando que se perca tempo, com prejuízo à saúde das pessoas, dirimindo-se conflitos de 

atribuições; viii) tornar acessível corpo técnico especializado, apto a fornecer suporte ao 

exercício das atribuições, através de estudos, pareceres, laudos e perícias, além de outros.  

Sob o amparo da racionalização, longe de pretender “fugir” do serviço, pensa-se 

em propositivamente o Ministério Público qualificar seu proceder, melhor direcionando seu 

planejamento380, metas e atividades a bem do poder-dever de tutelar a saúde. 

Por exemplo, se questão afeta a planos privados de saúde é submetida à análise do 

promotor de Justiça com atribuição restrita à saúde pública, a racionalização permitiria que 

declinasse de imediato o caso à atribuição em favor do representante que atua em prol da 

defesa dos consumidores. Dessa forma, pois o conflito decorrente da prestação de serviço 

atrelada a tais planos revela situação contratual, estabelecida entre a empresa operadora e seus 

consumidores, o que não tem condições de configurar prejuízo à saúde pública, caracterizada 

pela universalidade e a gratuidade de suas ações e serviços. 

Em idêntico sentido, não é porque houve a prática do crime de lesão corporal de 

natureza grave no interior de um hospital, após o desentendimento entre pessoas que 

aguardavam para ser atendidas que o delito praticado deva ser apreciado pelo promotor de 

Justiça com atribuições atreladas à saúde pública. Ao contrário, essa infração penal merece ser 

analisada pelo promotor em atividade perante a área criminal, pois não se percebe das 

circunstâncias qualquer justa causa indicadora da atuação do agente ministerial que exerce 

atribuições na promotoria de proteção à saúde. Diferentemente seria se a hipótese concreta 

revelasse a configuração de qualquer dos delitos tipificados como crimes contra a saúde 

pública381, ou culpa derivada o atendimento médico ofertado a paciente.  

Dessas circunstâncias deriva a importância da racionalização. 

A partir da racionalização consegue-se exercitar atribuições em favor da saúde 

pública de modo célere, desburocratizado, proativo, efetivo, direcionando esforços, 

                                                         
380 Neste aspeto, de todo oportuna a lição de Dalmo de Abreu Dallari ao apresentar considerações sobre a 

preocupação de racionalizar a tomada de decisões: “O planejamento, concebido como processo democrático, 

pode ser conceituado como um conjunto de tentativas conscientes, feitas por um governo, geralmente com 

auxílio de organizações não-governamentais, para coordenar mais racionalmente a ação governamental e 

administrativa, a fim de atingir mais completa e rapidamente os fins desejados, atendendo às determinações do 

processo político em sua evolução. Existe, normalmente, um mecanismo burocrático de planejamento, mas este 

atua no sentido de facilitar o atendimento dos objetivos sociais. Levando em conta as possibilidades de sua 

própria realização, de acordo com dados cientificamente estabelecidos, o planejamento só se considera bem-

sucedido quanto promove o bem-estar dos indivíduos”. DALLARI, Dalmo de Abreu. O futuro do Estado. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2007. p. 148. 
381 Art. 267 a 285 do vigente Código Penal brasileiro. 
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conhecimento e atuação para as causas que efetivamente digam respeito à saúde pública, aos 

temas que lhe são correspondentes e de acordo com o vigente na realidade social e sanitária.  

Com a racionalização, diante da miríade de situações que ocasionam violação ao 

direito à saúde, o tempo de trabalho e a atenção intelectiva do membro da instituição podem 

ser direcionadas e permanecerem firmadas em assuntos e questões de ordem sanitária. Ao se 

dirigir esforços, focando e enfatizando o que realmente diga respeito ao campo sanitário, o 

produto tende a ser mais justo, seguro e estável.  

Em acréscimo, a partir do fornecimento dos elementos essenciais à tutela da 

saúde, a saber: dados epidemiológicos, legislação, artigos científicos, avaliações técnicas em 

diferentes áreas do conhecimento, a resposta do Ministério Público às demandas que lhe são 

apresentadas será ofertada com maior agilidade, qualidade, precisão e celeridade.  

Logo, permite a racionalização a qualificação e otimização do desempenho 

funcional, autorizando a concreta, apropriada e eficaz apresentação de soluções aos desafios 

sanitários. 

Ao seu turno, a racionalização propugnada é enriquecida quando amparada em 

banco de dados com capacidade de bem subsidiar sua formação e desenvolvimento, conforme 

será melhor explicitado no tópico a seguir.   

 

9.8 IMPLANTAR E ALIMENTAR BANCO DE DADOS NACIONAL E ESTADUAIS 

 

Como salientado, a saúde pública, por suas características, necessita ser 

eficazmente tutelada. 

O alcance dessa eficácia, em muitos casos, pode ser abreviado ou atingido de 

maneira plena, caso a atuação e produção do Ministério Público componham banco de dados, 

capaz de ser conhecido por todos os integrantes da instituição, com a máxima transparência e 

agilidade.  

Esses registros auxiliarão a tarefa de tutelar casos análogos, permitindo a 

economia de tempo e esforços para a proteção mais completa do direito à saúde, a partir de 

boas práticas já adotadas. A intervenção torna-se mais facilitada, reunindo condições de 

ultrapassar etapas do processo de tutela jurídica a ser direcionada em prol da saúde, visto que 

elementos necessários à resolutiva proteção já constam do banco de dados, possibilitando que 

se atue com maior rapidez e eficácia.  
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O promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ao se deparar, por hipótese 

e a título exemplificativo, com situação na qual moradores da zona rural de determinado 

município começam a sofrer com malária, por não ter experiência no enfrentamento jurídico 

desse tipo de situação, poderia consultar o citado banco de dados e  de modo pronto, encontrar 

ricos exemplos e parâmetros de atuação, demonstradores das ações adotadas no combate a 

essa doença pelo Ministério Público dos Estados da região norte do país, onde a incidência de 

malária é bem mais comum. A expertise angariada por este e constante de banco de dados 

nacional pode alicerçar, orientar e concretizar o exercício de atribuições por aquele. 

No entanto, não basta a existência de banco de dados. Urge que se garanta a 

habitual alimentação dessa rica base de informações e que seu manejo seja capaz de ser 

realizado por todos os membros da instituição, sem maiores dificuldades. Aliado a esses 

fatores, o cruzamento de informações dos elementos integrantes desse banco de dados 

colaboraria para potencializar a indicação do melhor caminho a ser trilhado para eficazmente 

tutelar a saúde, a partir do conhecimento, experiências, informações técnico-jurídicas, 

modelos de atuação que o compõe.  

Ao invés de se chegar a resultado sanitário simplesmente como efeito de tentativa 

e erro, a existência e correta operacionalização de banco de dados atrelados a referências 

práticas profissionaliza o atuar do Ministério Público e constituem em ferramental, 

instrumental tecnológico capaz de assegurar o bom desempenho de suas funções, tornando 

mais célere a resposta aos desafios vinculados à implantação do direito à saúde. 

Dessa forma, pois através da consulta à base de dados, o membro do Ministério 

Público chega de modo mais rápido à solução de questões, melhor resolvendo os puzzles 

inerentes à órbita sanitária - extremamente dinâmica e regulada por inúmeros atos normativos 

-, envolvendo conflitos já tratados pelo Ministério Público brasileiro que, aliás, por força de 

mandamento constitucional, é uno e indivisível. 

Ademais, um banco de dados nacional permitiria que trabalhos de excelência de 

alguns ramos possam ser facilmente objeto de conhecimento por outros, permitindo, 

inclusive, atuação mais harmoniosa, convergente, uniforme e equilibrada em todo o Brasil, 

em benefício maior da saúde.  

Paralelamente, permitiria melhor conhecer a própria instituição, traçar e planejar 

suas metas e objetivos, aprimorar sua estrutura administrativa. Tudo a partir dos subsídios 

fornecidos por esse sistema de dados. 

O Conselho Nacional do Ministério Público conta com “Portal de Direitos 

Coletivos”, o qual tem objetivo de tornar público dados sobre ações coletivas, inquéritos civis 
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instaurados e termos de ajuste de condutas celebrados. Essa ferramenta foi lançada em 14 de 

março de 2013 e, apesar do lapso temporal transcorrido, além de sinteticamente explicar o que 

são direitos coletivos, qual é o papel do Ministério Público na defesa dos referidos direitos, no 

que constituem o inquérito civil público e termo de ajustamento de conduta, o acesso à sua 

base de dados necessita ser bastante melhorado. 

Assim afirma-se, pois mesmo valendo-se de sua “busca avançada” sobre a 

descrição “medicamento” somente apontou a existência de 14 registros e a respeito de 

“financiamento” (público) encontrou unicamente 5 procedimentos. Esses, no momento, 

seriam os resultados dessas duas buscas. Portanto, claramente demonstram que a base de 

dados nacional permanece aquém de seus propósitos. Como se não bastasse, ao acessar os 

poucos feitos que indicou, a grande maioria apenas permite o acesso às suas movimentações, 

fases, mas não ao conteúdo de seus principais atos. Essas circunstâncias são passíveis de 

constatação a partir da simples consulta ao Portal382.  

Dessa maneira, o cadastro nacional precisa ser reconfigurado, enriquecido com o 

aumento de opções, de registros e através da facilitação de consulta de sua base de dados. 

Com tais medidas poderá inegavelmente contribuir para o auxílio, a simplificação, a 

celeridade, a efetividade, a eficiência, a harmonização de compreensões, a otimização em 

favor da tutela do direito à saúde e dos demais direitos fundamentais.  

Além da base de dados nacional, propõe-se que cada unidade do Ministério 

Público alimente apropriadamente seu próprio cadastro, também nele incluindo registros 

afetos ao inquérito civil, ao termo de ajuste de conduta, outros tipos de referência institucional 

ligadas, por exemplo, às recomendações administrativas, disponibilizando acesso às portarias 

expedidas, providências vinculadas à obtenção de prova, às ações ajuizadas.  

 Complementarmente, cada ramo e órgão do Ministério Público deveria ter à sua 

disposição dados afetos à realidade das comarcas ou circunscrições, reforçados com 

indicadores socioeconômicos e estatísticos pertinentes. Afora registros sanitários oriundos de 

informação em saúde para a atenção básica, demográficos e socioeconômicos, e dos fundos de 

saúde, também importante viabilizar o acesso dados de caráter epidemiológico, de morbidade, 

ao montante de recursos humanos e físicos existentes para oferta de ações e serviços de saúde, 

                                                         
382 Encontrado no seguinte endereço eletrônico: http://www.cnmp.mp.br/direitoscoletivos/, acessado em 

12.01.2018. O Portal de Direitos Coletivos é resultado da Resolução Conjunta nº 2, de 21 de junho de 2011, do 

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse ato normativo instituiu os 

cadastros nacionais de informações de ações coletivas, inquéritos e termos de ajustamento de conduta. 

Revelando postura de vanguarda, essa Resolução definiu que os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério 

Público compartilharão entre si dados dos cadastros que administrarem, assim como viabilizarão a consulta 

simultânea dos dados em páginas a serem disponibilizados a todos os cidadãos na rede mundial de 

computadores.    



217 

 

além de registros sobre o financiamento e/ou gasto médico da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal com saúde. Nesse sentido, no mínimo e quando for o caso, 

também interessante facilitar o acesso de seus membros a tais elementos quando tais 

esclarecimentos se mantiverem em poder de outros órgãos públicos.  

Por isso, de todo recomendável se procurar realizar ajuste, parceria ou convênio 

com outras instituições para a efetiva proteção da saúde, buscando alcançar maior efetividade 

de atuação em prol da saúde como, por exemplo, o Tribunal de Contas respectivo, o 

Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS), com 

universidades e faculdades. 

Através dessas iniciativas a proteção ao direito à saúde será eficaz e, na hipótese 

do agir ser pautado por ponderação responsável, mais construtiva.    

 

9.9  PONDERAR RESPONSAVELMENTE 

    

O trabalho direcionado à proteção do direito à saúde perpassa pela realização de 

contínuas escolhas, vinculadas às circunstâncias sociais, econômicas, políticas, morais, 

filosóficas e culturais nas quais se encontra383. 

Nessa conjuntura, a proporcionalidade assume papel de grande importância no 

processo racional de interpretação e aplicação de princípios e de regras. Assim, pois capaz de 

garantir resultados justos, transparentes, seguros, democráticos e substancialmente 

isonômicos.  

Estrutura-se geralmente a partir de três elementos que, na apreciação, são 

observados por intermédio da seguinte ordem: adequação, necessidade e ponderação 

(balanceamento, sopesamento ou proporcionalidade em sentido estrito).   

Resumidamente, a adequação consiste na aptidão do meio escolhido não apenas 

atingir o objetivo perseguido, mas também ser capaz de fomentar384 seu alcance de modo 

eficaz e legítimo. Por sua vez, a necessidade resulta da constatação de que a providência eleita 

se apresenta como justificada para o alcance da finalidade perseguida. Ao seu turno, a 
                                                         
383  Ainda a respeito: “A análise histórica da saúde mostra-nos que a saúde pública é um saber e, acima de tudo, o 

exercício de um poder. Muitas vezes o enfoque que se dá às questões de saúde pública deixa de lado essa 

verdade elementar, tal a forma como as decisões sanitárias contemporâneas se cercam de cálculos de risco, 

estimativas de custo-benefício, racionalização e precauções. Trata-se de um exercício de poder (e força), voltado 

à saúde individual e coletiva, que deve ser bem dosado pelo Direito para evitar abusos. As atuais discussões 

sobre transgênicos, clonagens e experiências genéticas em seres humanos mostra-nos o quanto a saúde pública é 

exercício de poder e, ainda, o quanto o Direito conta com um papel fundamental na regulação das ações de saúde 

pública”. AITH, Fernando. Direito à saúde e democracia sanitária. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p.47. 
384 SILVA, Virgílio Afonso da. O Proporcional e o Razoável. São Paulo: Revista dos Tribunais nº 798, 2002, p. 

36. 
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ponderação significa a avaliação feita para atribuir peso maior a determinado direito, em 

oposição à restrição que se acaba por impor a outro, quando da análise dos motivos atrelados 

ao binômio custo-benefício das possibilidades inferidas. Ou ainda, o “sopesamento entre a 

intensidade da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do 

direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva”385. 

A proporcionalidade, de maneira crescente, vem sendo empregada para dirimir os 

conflitos que envolvem direitos, sobretudo aqueles considerados fundamentais, pois baseada 

em coerentes elementos estruturantes386, assumindo condições de viabilizar eficácia jurídica e 

social às decisões jurídicas. 

Assim, importante o Ministério Público dela bem amparar-se para melhor 

interpretar e aplicar o Direito, racionalmente qualificando suas atribuições, justificando sua 

postura jurídico-decisória. 

Na tutela da saúde a possibilidade de ocorrer colisões entre direitos, por exemplo, 

é constante, habitual. Quando determinado indivíduo pleiteia junto ao Sistema Único de 

Saúde medicação integrante do componente especializado da assistência farmacêutica387, tal 

requerimento apresenta nuances afetas ao direito à saúde individual, mas que repercutem no 

                                                         
385 Id. Ibid. p. 41. 
386 De acordo com Matthias Klatt, alicerçam-se em cinco principais aspectos. Primeiramente, diante de conflitos, 

os direitos fundamentais são reconhecidos como prioritários, à vista do status constitucional que receberam e 

também porque possuem preponderância “prima facie” - sem necessidade de exame mais aprofundado -, em 

relação a outros direitos ou interesses, resultado de seu maior “peso abstrato”. Porém, para restar assegurada 

proteção efetiva e justo balanceamento, na ponderação, mostra-se interessante observar a métrica a seguir: i) 

somente os princípios constitucionais podem concorrer com direitos fundamentais; ii) quanto maior o peso 

abstrato, mesmo restringindo-se a direitos fundamentais, maior a tendência de prevalecer na ponderação; iii) a 

essência nuclear do direito fundamental deve preponderar, não podendo ausentar-se na ponderação. Em segundo 

lugar, integra o raciocínio jurídico, assim como a proporcionalidade, razões de ordem moral. Tanto que, ao se 

ponderar entre direitos em conflito, o discurso jurídico necessita atrelar-se à moral para melhor apresentar 

reposta à ponderação (tese do caso especial), na relação que se estabelece entre premissas e conclusões 

(justificação interna), assim como quanto aos postulados que compõem essa operação e que garantem a 

adequada argumentação e sua visualização (justificação externa). Em terceiro, ainda que os princípios e valores 

sopesados não possuam quantificação ou escala específica, podem ser classificados. Ademais, a partir da 

classificação resultante, os intérpretes e aplicadores obrigam-se a agir de modo justificado, no intuito de 

assegurar adequada motivação e racionalidade científica à preferência eleita. Na sequência, em quarto lugar, a 

proporcionalidade não deriva de operação matemática ou mecânica, pois não se torna operacional por intermédio 

de números e fórmulas. Ao contrário, resulta de justificação racional e de argumentação transparente e 

classificatória em “leve, média ou pesada. Por fim, no quinto lugar, a ponderação proporciona interpretação mais 

aberta, não linear, enquanto decorrência do fato de que: i) mesmo na interpretação restrit iva há ponderação; ii) a 

concepção ampliativa permite o adequado balanceamento, sem restrições, com transparência e racionalidade 

argumentativa; iii) a interpretação restritiva acarreta imprecisão, prejudicando a proteção do conteúdo do próprio 

direito em discussão; iv) a posição restrita produz insegurança jurídica, ficando a depender do caso concreto e do 

subjetivismo do julgador; v) a restrição é capaz de restringir a fundamentação e vi) enquanto consequência, a 

interpretação restritiva dá causa à arbitrariedade judicial. KLATT, Matthias; MEISTER, Moritz, “A 

proporcionalidade como princípio constitucional universal”, Tradução de Philippe Seyfarth de Souza Porto, 

in Revista Publicum 1, 2015, p. 37-59, passim. 
387 Medicamentos em geral destinados ao tratamento de doenças de maior complexidade, de baixa prevalência no 

meio social, de acesso mais restrito, em virtude do alto custo ou do fato de que que necessitam ser tomados por 

toda a vida. 
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âmbito coletivo, em virtude dos princípios norteadores da saúde pública (universalidade, 

integralidade, igualdade) e daqueles inerentes à administração pública, sem se descurar dos 

aspectos políticos e econômicos em vigor.  

Ademais, o direito à saúde não se resume ao indivíduo isoladamente considerado, 

também se apresentando como um valor e direito social. Por isso, ainda que no exame do 

conflito de natureza individual, de todo importante não olvidar de sua dimensão coletiva. 

Trata-se de um direito, segundo Ingo Sarlet, inerente a todos e a cada um, tornando exigível 

que, ao se conhecer a apreciar determinada controvérsia de saúde, procure-se constantemente 

harmonizar tais aspectos (individuais e coletivos)388. 

Por intermédio da proporcionalidade consegue-se rico parâmetro de otimização à 

interpretação e aplicação do Direito. Permite-se, com correção e transparência, que se eleja e 

se aplique aquilo que racional e justificadamente mereça prevalecer, inclusive a partir do 

querer social, portanto tornando mais causal e totalizadora a resposta. 

Desse modo, será motivadamente possível posicionar-se contra a dispensação do 

medicamento solicitado ao Estado quando restar verificado no exemplo citado que: i) o 

medicamento pleiteado não possui comprovação científica de sua eficácia para o tratamento 

da doença do paciente ou o estágio na qual se encontra a patologia daquele indivíduo; ii) não 

se esgotaram as alternativas de tratamento já reconhecidas e fornecidas pelo SUS e iii)  a 

prescrição da substância partiu de médico particular (logo, ainda não usuário do sistema 

público).  Afinal, injusto deferir o requerimento, ainda que em nome do direito à saúde, se não 

há evidência dos benefícios esperados com a utilização do medicamento especializado 

prescrito; se ainda existem diretrizes em protocolos de atendimento a serem ainda observadas 

no âmbito do SUS para o trato da doença e se o indivíduo sequer está inserido na rede pública 

da Saúde, ao contrário de diversos outros já inseridos ou que irão se inserir no sistema 

público. Por outro lado, em havendo verificação em sentido contrário, preenchidos esses 

parâmetros, na ponderação, injustificado se torna deixar de intervir em prol da tutela do 

direito à saúde, ainda que individual de determinado paciente389.  

                                                         
388 SARLET, Ingo Wolfgang. A titularidade simultaneamente individual e transindividual dos direitos 

sociais analisada à luz do exemplo do direito à proteção e promoção da saúde. In: ASENSI, Felipe Dutra e 

PINHEIRO, Roseni. Direito Sanitário. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 115 
389 Nesse sentido: Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Direito à saúde. Fornecimento 

pelo Poder Público do tratamento adequado. Solidariedade dos entes federativos. Ofensa ao princípio da 

separação dos poderes. Não ocorrência. Colisão de direitos fundamentais. Prevalência do direito à vida. 

Precedentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter 

meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de 

propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o 

entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos 

Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à 
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Nesse cenário, para que a cognição e decisão sobre essa pretensão alcancem 

eficácia e se mantenham sistemáticas - fugindo da retórica e da simples abordagem dogmática 

mecânica390, restrita à mera análise da validade legal -, o respaldo garantido pela 

proporcionalidade assume relevante conotação.  

Todavia, não produz de modo mágico resolutividade. Ao contrário, exige 

operacionalização capaz de, ao final, permitir que a exteriorização do raciocínio jurídico 

alcance significação através de fecunda proteção ao bem jurídico e apropriada pacificação dos 

conflitos. Assim, no intuito de viabilizar a otimização da teoria e da aplicação do Direito.   

Trata-se de verdadeiro exercício a ser praticado rumo ao seu constante 

aperfeiçoamento. Consoante registrado quando se abordou as críticas direcionadas ao 

Ministério Público, a formação geral dos profissionais que atuam no campo jurídico não se 

mostra hábil a estimular o ato de pensar e proceder fora dos parâmetros ditados pela doutrina 

jurídica prevalente. O contato do Direito com outras ciências é timidamente aceito. O 

fortalecimento de seus princípios e regras com aqueles provenientes de outros saberes não é 

incentivado, obstando a apreensão de concepção sistêmica e totalizadora391. 

As pessoas, os bens, os fatos e os atos integrantes de nossa existência possuem 

nuances, elementos singulares e próprios que acabam gerando diversidade, variedade e 

inconstância com grande ênfase no campo sanitário. Os seres humanos, ainda que 

considerados ontologicamente iguais, possuem diferenças físicas, formas diferentes de pensar 

e de se posicionar perante a realidade. As coisas, em idêntico sentido, apresentam 

                                                                                                                                                                                

saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses 

secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do 

direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (ARE 801676 AgR, Relator:  Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, 

Acórdão eletrônico DJe-170 Divulg 02-09-2014 Public 03-09-2014).  
390 Necessário registrar, no entanto: “Não se deve imaginar que a dogmática sempre proceda de forma acrítica. 

Todavia, quando realiza a atividade crítica (Ex: exame de norma jurídica, critica a adoção de determinados 

modelos de interpretação) a sua argumentação deverá ser sempre imanente ao sistema jurídico. Desta forma, ela 

assume a validade do sistema vigente (normalmente através da premissa do princípio da legalidade) como um 

ponto de partida dogmático”. MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Teoria, Filosofia e Dogmática Júridida: 

rigor e método. In: MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto (Org.). Teoria do Direito Contemporânea. Curitiba: 

Juruá, 2017. p. 20. 
391 Resultante de perspicaz leitura: “Nas faculdades de direito brasileiras com muita frequência o estudo da teoria 

do direito é realizado nos marcos de uma tradição cultural bacharelística, caracterizada por elevado grau de 

ecletismo, sincretismo metodológico, estruturado em longas compilações doxográficas e coleções de opiniões de 

juristas dotados de autoridade, e em limitada reconstrução analítica conceitualmente rigorosa. Some-se a isto o 

fato de que a reflexão propriamente teórica do direito é misturada e confundida com trabalhos de sistematização 

dogmática (doutrinária). Tais fatos constituem desafios para o estudo e ensino da teoria do direito, visto que os 

próprios paradigmas de estudo e trabalhos de teoria do direito nem sempre são bem definidos e adequadamente 

apresentados aos estudantes”. MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Teoria, Filosofia e Dogmática Jurídica: 

rigor e método. In: MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto (Org.). Teoria do Direito Contemporânea. Curitiba: 

Juruá, 2017. p. 31. 
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características particulares e diversas classificações capazes de distingui-las entre si. Os fatos 

(acontecimentos involuntários) são de distintas ordens e decorrem, na maior parte das vezes, 

de eventos incontroláveis da natureza. Ao seu turno, os atos (acontecimentos voluntários) 

podem ser lícitos, ilícitos, morais, imorais, aquisitivos, extintivos, etc. Essa diversidade 

repercute na organização, planejamento, vivência social e na saúde das pessoas.  

Em virtude desses motivos, ao atuar na defesa da saúde, importantíssimo ao 

membro do Ministério Público se pautar pela compreensão de que seu raciocínio e sua 

posição externada não podem se resumir unicamente à razão jurídica, ao dogmatismo. Ao 

contrário, necessitam também embasar-se em fatores morais e de justiça viabilizadas pela 

proporcionalidade, no intuito das preferências escolhidas guardarem coerência com a 

realidade em vigor, a compreensão social de saúde, respeitarem a igualdade substancial e 

poderem ser consideradas como motivadas e democráticas. 

Assim, adquirem-se condições de enfrentar com correção e Justiça as 

contingências, a diversidade e a mutabilidade social, inclusive em situações “extremas”, nas 

quais um direito fundamental colide com outro. Por intermédio da proporcionalidade 

promove-se adequado balanceamento, atentando-se à historicidade, à ausência de caráter 

absoluto, imprescritibilidade, inalienabilidade, indisponibilidade e autogeneratividade 

norteadoras dos direitos fundamentais.    

Ainda que a ordem jurídica possua boa arquitetura, um bom desenho, capaz de 

admitir procedimentos democráticos e de assegurar o apropriado enfrentamento e superação 

das múltiplas divergências que aparecem no cenário social, o norte proposto pela 

proporcionalidade possibilita com concretude ao integrante da instituição a superação da 

controvérsia e incerteza sem sobressaltos ou inconstâncias. Ao contrário, permite racional 

convergência com aquilo que a própria complexidade social destaca como o mais valioso, em 

aproximação com a verdade e o justo. 

Além da proporcionalidade, a observância aos princípios e diretrizes norteadores 

do próprio sistema público de saúde são indispensáveis à construtiva atuação do Ministério 

Público, realçando-se para os fins deste trabalho, a resolutividade. 

 

9.10 AMPARAR-SE NA DIRETRIZ DA RESOLUTIVIDADE, NORTEADORA DO 

SUS 

 

A sociedade moderna está sujeita à produção e ao consumo de massa, à constante 

procura do desenvolvimento econômico, muitas vezes em detrimento do moral, da 
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preponderância de harmonia nas relações sociais e do respeito aos valores fundantes da 

República Federativa do Brasil. Diante da adversidade decorrente dessa realidade, o 

Ministério Público, dentro de seu campo de atuação, necessita com eficácia procurar bem 

desempenhar suas atribuições e proporcionar bons resultados à tutela do direito à saúde.  

Por intermédio de seus membros deve funcionar como agente promotor da 

implementação de políticas públicas capazes de garantir a qualidade de vida, o bem-estar à 

população, a partir dos parâmetros estabelecidos constitucionalmente para a tutela do direito à 

saúde.  

Todavia, necessário registrar que, ao assim procederem, necessitam 

constantemente pautar-se por atuação capaz de estimular o exercício da cidadania392, a 

emancipação política e social dos cidadãos. Convocando-os, incentivando-os, incitando-os, 

exaltando-os a participarem, a partir do constante na ordem jurídica, da vida pública, 

colaborando decisivamente para a definição de prioridades, para o aperfeiçoamento da vida 

pública.  

Assim, pois a resolutividade de sua intervenção precisa apoiar-se nessa 

compreensão.  

Não obstante o Ministério Público tenha ocupado relevante espaço no campo 

jurídico-constitucional, apresenta-se chegada a hora de sua intervenção ser cada vez mais 

eficaz no combate das injustiças contra o direito à saúde, realmente possibilitando que o 

acesso da população às ações e serviços de saúde ocorra de modo universal, igualitário, 

gratuito e integral. Daquilo que restou previsto em seu favor na Constituição Federal de 1988 

(passado), chegou o tempo de, com operosidade, prudência e senso de responsabilidade, atuar 

no presente e projetar-se para o futuro, por intermédio de organização, planejamento e 

execução, fundamentado em atuação que se aproxime por completo da teleologia inferida das 

normas constitucionais, quando dispõem de sua conceituação, características e funções, 

verdadeiramente servindo aos usuários do sistema público de saúde. 

A resolutividade393 deve derivar da consciência de sua obrigação institucional e 

decorrer de constante procura de adaptação e interação à realidade social, dinamizando o 

                                                         
392 Como bem salientado: “É importante, ainda, que o Ministério Público não assuma postura paternalista, 

estimulando, ao contrário, a própria sociedade civil a se organizar e se defender e passando a atuar, então, como 

agente subsidiário e de apoio”. FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo.  Ministério Público e 

afirmação da cidadania. São Paulo: ed. pelo Autor, 1997. p. 67/68. 
393 A Recomendação nº 54, de 28 de março de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público dispõe sobre a 

Polícia Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro, enfatizando a importância 

de cada ramo do Ministério Público adotar providências normativas e administrativas destinadas a estimular a 

atuação resolutiva dos respectivos membros e a cultura institucional, inclusive valorizando-as. A Resolução nº 

147, de 21 de junho de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público assinala que o planejamento 
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exercício das atribuições para colaborar com a diminuição das desigualdades e carências 

sanitárias, pautando-se por agir desburocratizado e concretamente funcional. 

Refletir sobre a atuação do Ministério Público na área da saúde, a partir da 

resolutividade orientadora do SUS, impõe pensamento e ação proativos, capazes de 

colaborarem para que a instituição consiga construtivamente enfrentar a dinâmica da realidade 

sanitária, atuar em favor da gradativa consolidação da democracia, implementação de 

políticas públicas, do aperfeiçoamento do financiamento e dos sistemas de vigilância em 

saúde. Em síntese, hábeis concreta e eficientemente em diminuir as tensões e conflitos em 

torno da saúde. Não para externar sinal de poder ou de se apresentar como salvador, tutor da 

sociedade, mas simplesmente porque é seu dever assim proceder e, por isso, necessita 

apresentar resultados perceptíveis. 

Para tanto, exige-se que o Ministério Público se mantenha preparado para prestar 

atendimento às presentes e futuras demandas, sempre mirando a entrega de resultados, com 

performance exemplar, consentânea com os valores preponderantes em sociedade. 

Necessário também otimizar os recursos de que dispõe para, com base na 

equidade, assegurar os adequados cuidados de saúde devidos a todos, favorecendo, sobretudo, 

que os mais carentes de recursos materiais possam realmente usufruir da assistência sanitária 

que também lhes é devida, afirmando-a na prática, inclusive porque muitas vezes encontram 

dificuldade de acesso à Justiça. Ainda, intermediar a resolução dos conflitos, atuar para que os 

deveres e direitos de usuários, trabalhadores da saúde, prestadores de serviço e representantes 

dos gestores favoreçam o aperfeiçoamento do sistema público de saúde. Nesse sentido, 

precisa fugir da mera retórica, do discurso frívolo, da simples aparência de fazer, maquiando o 

vazio decorrente de seu proceder, em detrimento do desenvolvimento sanitário.  

Significante, também, seus membros estarem abertos ao debate, ao intercâmbio de 

experiências e de informações, à participação em eventos de aprimoramento e outras 

iniciativas com a possibilidade de efetivar o alcance de contínuo aperfeiçoamento 

institucional, a partir das políticas e metas integrantes de seu planejamento estratégico.    

Sob outro ângulo, no intuito dos efeitos das políticas públicas de saúde 

alcançarem em maior amplitude o desejo popular, de todo relevante que procurem utilizar de 

suas atribuições para ampliar os espaços de discussão, de deliberação e de execução em 

                                                                                                                                                                                

estratégico nacional do Ministério Público necessita observar a eficiência, a resolutividade, a publicidade, a 

autocomposição, dentre outros que se aplicam à administração pública. Após a realização de evento intitulado 

“Perspectivas para a Atuação Resolutiva do Ministério Público em Conflitos Urbanos”, ocorrido entre os dias 26 

e 27 de junho de 2017, na Capital do Estado do Minas Gerais, editou-se a “Carta de Belo Horizonte”, composta 

de 44 enunciados capazes de contribuir para a resolutividade em análise, motivo pelo qual se sugere a leitura.  
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matéria de saúde, nos quais possam participar o número cada vez mais crescente de 

interessados. O aumento da participação implica no incremento de experiência, favorecendo 

não apenas a inclusão, mas também o aperfeiçoamento racional da argumentação e da prática 

cidadã. 

Ainda, deve utilizar da notícia de fato, do procedimento administrativo e 

preparatório, do inquérito civil público e, quando munido dos elementos necessários, também 

por intermédio de audiências públicas, expedir recomendações administrativas e procurar 

firmar termos de compromissos de ajustamento, tomando por base o exposto nos itens 

anteriores. Importante atentar para o fato de que o ajuizamento da ação correspondente deve 

ocorrer como ultima ratio, quando não for possível a resolução extrajudicial do conflito de 

ordem sanitária e observar que a maneira de resolver a controvérsia já está amadurecida, bem 

delimitada e compreendida, a ponto de indicar à função jurisdicional do Estado a forma de 

resolvê-la com eficácia. Favorece-se, assim, em todos os sentidos, a tomada de decisões, tanto 

no campo não judicial quanto naquele de caráter jurisdicional, assumindo o Ministério 

Público sua real identidade e papel no sistema de Justiça. 

A atuação do membro da instituição, a fim de que se torne eficaz, necessita 

pautar-se por conotação finalística, produzir e alcançar efeitos práticos, realmente 

contribuindo para a tutela dos direitos e interesses que se encarregou proteger394, colaborando 

para a contínua reestruturação e aperfeiçoamento das questões sanitárias. Deve ir além do 

“dizer”, efetivamente agindo, fazendo, realizando, construindo, atuando para acontecer e 

proporcionar adequado tratamento aos conflitos desenhados no campo sanitário, que acaba 

por sofrer alteração com o próprio desenvolvimento da sociedade, da tecnologia e da cultura 

de um povo.  
                                                         
394 Interessante a posição de Cátia Aida Silva, em obra derivada de sua tese de doutorado em Ciência Política, ao 

visualizar que o alcance dessas posturas partiria da concepção de dois “tipos ideais: promotor de gabinete e 

promotor de fatos. Eles são propostos aqui como tipos ideais, pois que construídos por meio da ênfase em certas 

características e elementos encontrados na atuação concreta dos promotores selecionados. [...] O promotor de 

gabinete considera que sua principal responsabilidade é dar conta dos processos legais e pareceres ligados à sua 

área. Nem por isso, ele deixa de realizar trabalho de fiscalização, quando sua área exige, e tomar iniciativas 

específicas perante a irregularidades e denúncias. [...] A questão aparece de modo invertido, se considerarmos o 

promotor de fatos, que lança mão sistematicamente dos procedimentos administrativos ou extrajudiciais. Uma 

maneira de agir extrajudicialmente é organizar «blitz» ou diligências, requisitando a presença de autoridades 

locais, órgãos governamentais e organizações não-governamentais na apuração de irregularidades. As diligências 

acabam servindo como meio de cobrar ações de autoridades locais e estaduais contra irregularidades e 

ilegalidades por vezes conhecidas e toleradas [...] O promotor de fatos costuma definir prioridades e definir 

estratégias, dedicando-se à execução de «projetos». [...] O promotor de fatos chega a participar da execução de 

campanhas e da função de organizações não-governamentais voltadas à solução de problemas na área em que 

atua. Nessas situações, ele articula forças locais e mobiliza recursos da comunidade”. E ao destacar como ponto 

comum entre ambos os tipos assinala: “tanto o promotor de fatos como o promotor de gabinete consideram que 

as medidas judiciais são o último caminho a ser tomado, uma vez que a via judicial, conhecidamente, é 

demorada, lenta e nem sempre leva aos resultados pretendidos”. SILVA, Cátia Aida. Justiça em jogo. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. p. 90/99, passim. 
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Cumpre ressaltar que, para tanto, os membros do Ministério Público 

humildemente devem assenhorear-se que não possuem adequado conhecimento das questões 

científicas atreladas à saúde. Por isso, precisam interceder com responsabilidade e prudência, 

a fim de que o resultado de sua atuação verdadeiramente enriqueça a oferta e execução das 

políticas públicas sanitárias, sem provocar negativo impacto ao próprio sistema público de 

saúde. Afinal, caso atuem de forma desproporcional ou sem o amparo de apropriada 

ponderação para a dispensação daquilo que, do ponto de vista jurídico e prático, apresenta-se 

como o melhor aos usuários da rede pública de saúde que necessitam de assistência 

farmacêutica, tais circunstâncias têm condições de, por outro lado, agravar o adimplemento de 

outras políticas igualmente importantes. Nesse sentido, agirá com falta de resolutividade, pois, 

parodiando o adágio popular: “descobriu um santo para cobrir outro”.  

Esses aspectos não podem passar despercebidos quando a atuação procura mirar a 

resolutiva efetivação do direito à saúde. Nesse diapasão, além do saber jurídico, 

importantíssimo o promotor e o procurador de Justiça, o procurador da República e o do 

Trabalho, atrelarem-se à natural complexidade da matéria e, desse modo, se esforçarem para 

conhecer aspectos vinculados à gestão, operacionalização, financiamento, planejamento e 

organização da saúde pública.  

Caso assim não proceda, além do aumento do risco de insucesso da tutela dirigida 

à proteção da saúde, pode também contribuir para a indevida operacionalização das políticas 

integrantes do sistema único de saúde, o desrespeito à igualdade substancial e o 

empobrecimento senão da própria ação ou serviço que se busca aperfeiçoar, mas também de 

outros.  

Portanto, a resolutividade no campo sanitário será alcançada quando a atuação do 

agente do Ministério Público resolver construtiva e eficazmente a ameaça de lesão ou lesão ao 

direito à saúde. Mas, de que forma?  

Fugindo do pensamento e da ação lineares, buscando soluções criativas para os 

desafios, pautando-se pela complexidade, transdiciplinaridade, pelo agir amparado no 

pensamento sistêmico, pela atuação concreta e efetiva, distanciando-se do retórico e 

aproximando-se das metas, do planejamento e da gestão institucional concebidos para a tutela 

da saúde.  

Além disso, o enfrentamento dos conflitos jurídico de interesses sanitários 

necessita alicerçar-se na formação continuada de seus membros, na busca de apoios inter e 

suprainstitucional, de maneira a preponderar o resultado próximo da realidade social em 

vigor.      



226 

 

De igual modo, imperioso que o agir do Ministério Público se lastreie em 

orientação e ação capazes de assegurar a igualdade, garantir o gradativo aperfeiçoamento do 

sistema público de saúde, viabilizar concretude às potencialidades oriundas da democracia 

participativa, colaborando para que a soma de esforços entre os atores envolvidos na proteção 

sanitária traga real tutela ao direito à saúde. Dessa forma, possibilita a defesa do regime 

democrático, cooperando para que a saúde individual e coletiva possa ser planejada, 

organizada e colocada em funcionamento por intermédio da efetiva coparticipação dos 

cidadãos, enquanto resultado das consultas que lhes foram submetidas ou das deliberações 

tomadas nas instâncias de participação, “nos processos de tomada de decisões estatais de 

saúde de competência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário”395. 

Para essa conjuntura, a intervenção institucional obriga-se a ser célere, mediadora 

da resolução dos conflitos e, quando impossível ser alcançada, tensionadora da contínua 

mudança positiva do status sanitário das ações e dos serviços de saúde. O alcance desse 

enfoque exige objetividade de atuação, fuga do formalismo, com apoio na concepção de 

instrumentalidade396, no intuito da aplicação do Direito sobre a impropriedade, ilegalidade 

e/ou inconstitucionalidade ocorrer de modo célere e eficiente. Ao invés de reduzir a cognição 

e atuação em prol da tutela à saúde, amplia-se para se aproximar o maior possível da verdade 

sanitária, mudando de um estágio inferior ou de estagnação, para outro mais aperfeiçoado397. 

Finalmente, na defesa de direitos como a saúde, relevante a instituição organizar-

se para assegurar em sua estrutura promotorias ou procuradorias especializadas em número 

compatível com a demanda. Através da pesquisa realizada, muitos Estados do Brasil, por 

exemplo, sequer possuem unidades com atribuições específicas para tutelar a saúde, o que 

funcionalmente tem condições de evitar a apropriada tutela da saúde e contribuir para a falta 

de sua resolutividade. 

                                                         
395 A respeito: AITH, Fernando. Direito à saúde e democracia sanitária. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 

86. 
396 Essa instrumentalidade, segundo doutrina de escol, apresenta duplo aspecto: negativo e positivo. O primeiro, 

preocupa-se em evitar e repudiar os exageros formais, bem como o injustificável e estrito culto à forma. Assim, 

atingida a finalidade do ato jurídico, ainda que realizado de forma contrária ao prescrito pela lei, de todo 

recomendável aceitá-lo, quando o fim esperado foi alcançado, como válido, sob pena do excesso de formalismo 

prejudicar a efetividade buscada. Complementarmente, através do segundo, o aspecto positivo da 

instrumentalidade, tem-se o objetivo de extrair da prática jurídica, enquanto instrumento, o máximo de proveito 

em termos de efetividade de resultados, garantindo tutela mais célere, justa e respeitadora das garantias 

constitucionais. A respeito conferir: DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 8. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2000. pp. 265-273.  
397 Da derivação entre agir e causar: “as coisas feitas (resultado das ações de base) são mudanças, isto é, 

transições de um estado de sistema para outro. RICOEUR, Paul. O discurso da ação. Lisboa: Edições 70. 2014. 

p. 141/142. 
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A atuação resolutiva permite estabilidade dinâmica, frente à complexidade afeta à 

realidade social. Ademais, viabiliza-se que, na prática, os usuários da rede pública de saúde 

permaneçam na condição de sujeito de direitos e o direito à saúde se mantenha no patamar 

constitucional ao qual foi erigido e quisto pela sociedade. 

Essas posturas, por vezes e quando possível valendo-se da biomimética, garantem 

à proteção à saúde das pessoas especiais resultados. 

 

9.11 AUXILIAR-SE DA BIOMIMÉTICA 

 

As condutas humanas apresentam feições biológica, social, política, espiritual e 

cultural, produzindo registros no viver em sociedade, nas relações que se estabelecem entre as 

pessoas, no campo jurídico individual e coletivo, igualmente repercutindo no contexto 

sanitário 

Nessa conjuntura, a priorização do ser humano e a afirmação de seu bem-estar 

inclinam-se a alcançar maior concretude através da biomimética. Mas afinal, o que é 

biomimética? 

Sem qualquer pretensão de esgotar a valiosa temática, cumpre ressaltar que 

biomimética vem formada pela conjugação de bios e mimesis que, em grego, são 

correspondentes à vida e à imitação, respectivamente. Segundo Janine Benyus, a biomimética 

enxerga a natureza como modelo, medida e mentora. A primeira acepção, parte do 

pressuposto de que o conhecimento de aspectos da natureza, posteriormente “imitando-os” ou 

“inspirando-se” em tais “modelos”, permite a apresentação de soluções aos desafios de viver 

em sociedade. A segunda, por sua vez, procura na natureza padrões orientadores de novos 

conceitos, métodos, fundamentos, produtos, ações, serviços, indicando o que é adequado, 

exitoso e capaz de perdurar, funcionando, então, como “medida”. Por fim, a terceira indica a 

leitura de que muito podemos aprender com a natureza e, por isso, merece ser valorizada, a 

ponto de autorizar ser visualizada como “mentora”398. 

 A reaproximação e a revalorização da natureza, torna possível o entendimento de 

que os humanos e demais seres vivos estão nela inseridos e não o contrário. Assim, a 

                                                         
398 BENYUS. Janine M. Biomimética: Inovação inspirada pela natureza. São Paulo: Cultrix, 2016. p. 8. Nas 

palavras de Carlo Santulli: “Ricorrendo a una tautologia, direi che la biomimetica altro non è che un approccio 

naturale alla soluzione dei problemi, nel senso che, invece di pensare a domare la natura, si cerca di utilizzare le 

buone idee che quasi quattro miliardi di anni di evoluzione hanno prodotto”. SANTULLI, Carlo. 

Biomimetica:la lesione della natura: ecosostenibilitá, design e cicli produttivi nel terzo millenio. Padova: 

Ciesse Edizoni. 2012. p. 23. 
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observação, a análise, a experimentação e o contínuo exercício de aprender com a natureza 

permite, sempre que possível, trazer valiosa colaboração, inspiração ao saber e atuar humano.  

Portanto, funciona como valioso elemento de inspiração, orientação, auxílio, 

apoio, e como relevante objeto de aprendizado. 

A história está cheia de casos assim representativos. Cita-se, a título de exemplo, 

as denominadas “quatro forças fundamentais da natureza”, identificadas na física como 

gravítica ou gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Restringindo-se à 

primeira, inclusive por ser a que possibilita perceptível maior compreensão, pois é verificável 

em nosso cotidiano, quando se percebe que os objetos são atraídos por gravidade ao centro da 

terra, a ponto de, quanto maior for sua massa, em idêntico sentido também será maior a força 

de atração, de forma mútua. Desse modo, inclusive para que haja equilíbrio entre os corpos, a 

partir da percepção de que a Terra atrai os elementos que estão sobre sua superfície e de que 

há uma força atrativa entre objetos399. 

Paralelamente, no campo da filosofia, dos pré-socráticos400 até a dita filosofia 

contemporânea401, a natureza igualmente tem inspirado a compreensão humana a melhor 

                                                         
399 Para melhor compreensão, sugere-se a leitura das obras de Newton, lastreadas na posição de que: “Mas 

examinando a filosofia e não as artes, e escrevendo não sobre as potências manuais, mas naturais, considero 

principalmente aquelas coisas que se referem à gravidade, levidade, força elástica, resistência dos fluídos e 

forças desse tipo, sejam atrativas ou repulsivas; e, portanto, ofereço este trabalho como princípios matemáticos 

da filosofia, pois toda a essência da filosofia parece constituir nisso – a partir dos fenômenos do movimento, 

investigar as forças da natureza e, então, dessas forças demonstrar os outros fenômenos”. NEWTON, Isaac. 

Principia: princípios matemáticos de filosofia natural. 2. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2016. p. 

14. Mesmo Einstein, que conseguiu criticar os argumentos newtonianos, apoiou-se na própria natureza para 

observar que “O Sol tem um campo de gravitação gigantesco, tendo em vista sua massa. O campo de gravitação 

permite-lhe atrair os planetas do sistema solar de maneira inversamente proporcional ao quadrado de suas 

distâncias e de seus pesos. O Sol atrai os planetas. Se Einstein está dizendo a verdade, sua massa também vai 

agir sobre a luz, inflecti-la, desviá-la. Todo raio luminoso proveniente de uma estrela será desviado ao passar 

perto do Sol. A posição aparente da estrela parecerá diferente do que ela foi na ausência de massa solar”. 

SEKSIK. Laurent. Albert Einstein. Porto Alegre: L&PM, 2010. p. 98. No mesmo sentido: EINSTEIN, Albert. 

Como vejo o mundo. Rio de Janeiro: 1981. pp. 180/181.  
400 De acordo com Heráclito: “todas as coisas se movem e nada permanece imóvel. E, ao comparar os seres com 

a corrente de um rio, afirma que não poderia entrar duas vezes num mesmo rio (cf. fragmento 91,12)”. SOUZA, 

José Cavalcante de (superv.). Os pré-socráticos: fragmentos, doxografia e comentários. Nova Cultural: São 

Paulo, 1996. p. 93. 
401 Neste sentido, a título de exemplo, ao tratar de “o que é sagrado”, Ronald Dworkin destaca: “[...] Em si 

mesmos, os processos naturais de evolução e desenvolvimento têm uma importância normativa para nós, e assim 

é não porque as espécies que geraram – o rinoceronte ou o mocho-orelhudo, por exemplo – sejam superiores, 

com base em algum critério independente de valor animal, a outras espécies que poderiam ter se desenvolvido 

em vez delas, mas porque consideramos um erro, uma profanação do inviolável, que uma espécie produzida pela 

evolução venha a desaparecer por nossos atos”. DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e 

liberdades individuais. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 109. Por sua vez, a ainda se valendo de argumentos 

do renomado filósofo, quando abordou o “Direito como moral”, inspirou-se em estrutura em árvore” para 

salientar: “Nas últimas partes deste livro, vimos crescer uma estrutura em árvore. Vimos como a moral pessoal 

pode decorrer da ética e, depois como a moral política pode decorrer da moral pessoal. O nosso objetivo era 

integrar aquilo que é normalmente encarado como departamentos separados da avaliação. Podemos colocar 

facilmente o conceito doutrina de direito nessa estrutura de árvore: o direito é um ramo, uma subdivisão, da 

moral política”. DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços.  Coimbra: Almedina, 2016. p. 414. Nesta mesma 
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abordar, tratar e enfrentar relevantes aspectos, auxiliando-a e fornecendo-lhe meios para 

superar os naturais desafios que diariamente se fazem presentes e são inerentes ao viver 

humano. Com a natureza, ao invés de se fatiar o processo de cognição que se instaura entre o 

sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, de maneira reducionista, possibilita-se o alcance 

de apreensão cognitiva mais ampla, sistêmica, crítica e robusta, muitas vezes necessária ao 

enfrentamento da complexidade social.  

Assim, pois a simples ideia de que há equilíbrio no ambiente natural, mesmo que 

constituído por diversas espécies de flora, de fauna e de elementos geográficos, permite que 

inteligência humana atinja novos patamares, estabilizadores momentâneos do atuar sobre a 

complexidade que nos orienta. Sugere aos seres humanos que, em idêntico sentido, deve 

haver a constante procura de que o viver em sociedade seja organizado, apoiado em princípios 

e regras garantidores de cooperação entre as pessoas e povos, respeitadores da dignidade e 

contrários ao aviltamento de qualquer pessoa, avessos à desarrazoada ofensa à integridade 

física e psíquica de seus semelhantes.   

  E nesses termos, por que não apoiar o pensar e o fazer jurídico, logicamente 

quando possível, na biomimética?  

A inspiração em certos aspectos da natureza, valorizando-os, pode permitir a 

auto-organização entre os indivíduos, a resolução mais harmônica e eficaz dos conflitos 

jurídicos de interesses, colaborando para que o ser humano viva e conviva de modo mais 

adequado com o próximo e com o meio no qual está inserido.  

Importante ressaltar no tocante a esses aspectos, que o resultado de reflexão a 

respeito de questões da ordem natural, em nada enfraquece os princípios e regras jurídicas, 

diante da autonomia científica e sistêmica dos quais são portadores. Mas, por outro lado, 

podem sensivelmente garantir-lhes enriquecimento, evitando que a diferença entre os padrões 

culturais, políticos, econômicos, de raça, credo, orientação sexual, recursos econômicos, 

permita a prevalência de desordem, da hostilidade, da ausência de liberdade, solidariedade e 

fraternidade entre as pessoas.  

Dessa forma, acredita-se que a biomimética tem condições de favorecer a 

concretização, a estabilidade e o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico, permitindo, 

assim, maior eficácia à convivência pacífica402. 

                                                                                                                                                                                

obra, comentários espelhados na natureza e “seu curso” estão presentes quando Dworkin aborda os danos que 

podem advir de nossas escolhas.  Ibid. p. 306. 
402 Restrito ao propósito do presente tópico, pode-se enfatizar, a título de demonstração, que as abelhas possuem 

organização e modo de vida que muito nos pode ensinar402. Nesse sentido, estudos comprovam que as abelhas 

atuam e extraordinariamente se esforçam para garantir a preservação do sistema social no qual estão inseridas, 
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A cognição inferida da valorização da natureza contribui para que os seres 

humanos, ao exercitarem o livre-arbítrio que lhes é correspondente, visualizem parâmetros de 

orientação e de atuação, em prol da liberdade, da ética, da responsabilidade individual e 

coletiva, da fraternidade403, da sociabilidade e da dignidade da pessoa humana. 

Incentiva melhor compreensão da vida humana e de sua complexidade. Nesse 

contexto, de todo oportuno seu contato com o sistema jurídico, a fim de enriquecê-lo, 

garantindo aos seus destinatários desse sistema maior equilíbrio nas relações que 

desenvolvem no espaço e no tempo de seus respectivos existir, viver, conhecer, desejar, fazer, 

ter, evoluir, construir, etc. 

 Portanto, o apoio e a inspiração em elementos da natureza, sempre que possíveis, 

relevam-se importantes não apenas para melhorar a compreensão de postulados constantes no 

ordenamento jurídico, capazes de garantir a convivência pacífica e o aperfeiçoamento 

humano. Por igual maneira, fornecem entendimento hábil a permitir que o Estado, com base 

no Direito, assegure apropriada e justa resposta quando provocado a dirimir conflitos jurídicos 

de interesses, aspectos esses próprios da tutela jurídica e da jurisdicional, respectivamente. 

Os sistemas naturais têm muito a ensinar ao Direito e também ao Direito Sanitário 

e, em particular e consequentemente, ao modo como o Ministério Público pode exercitar seu 

papel na tutela da saúde pública. 

Essencialmente, o Direito exerce a função de regular, organizar, ordenar a vida em 

sociedade, a fim de que as ações humanas permaneçam harmônicas no meio social, por 

intermédio de normas reguladoras da conduta humana em aspectos considerados relevantes. 

Dentre esses, consoante antes abordado, a saúde possui especial fundamentalidade, na medida 

em que possibilita o exercício de outros direitos. 

Nesse sentido, o Ministério Público, diante de seu dever de zelar pelo “efetivo 

respeito aos Poderes Público”, aos serviços de relevância pública, ao procurar embasar sua 

compreensão em aspectos mais integrais, transdisciplinares e a partir de algumas lições 

                                                                                                                                                                                

preocupando-se sobremaneira com o bem-estar do grupo. Pautam-se de modo cooperativo e direcionam suas 

habilidades para superar os desafios, as contingências e incertezas de seu dia a dia, seguindo regras estabelecidas 

para a execução de tarefas. Apoiam-se justamente na diversidade de sua composição social para a promoção, 

manutenção e desenvolvimento de sua estabilidade organizacional. Essas características podem muito bem 

contribuir para constantes correções comportamentais e manutenção da ordem social, mesmo diante da 

necessidade de constantemente construir, desconstruir e recomeçar a vida da colmeia.O’ MALLEY, Michael. A 

sabedoria das abelhas: o que a colmeia pode ensinar às empresas sobre liderança, eficiência e crescimento 

organizacional. São Paulo: Cultrix, 2011p. 100-151, passim.  
403 Art. 1ª, da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade”. 
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capazes de serem extraídas da natureza que nos circunda, certamente conseguirá reunir 

instrumentos possibilitadores de maior eficácia à tutela da saúde. 

Longe de ser uma concepção forçada ou simplista, como se poderá pensar, a 

aproximação dos profissionais do Direito - e em especial do Ministério Público - à 

biomimética, quando houver a possibilidade, no mínimo auxiliará enormemente a defesa da 

saúde.  

Assim, pois reforça o poder-dever de se trabalhar com a complexidade, fugindo da 

linearidade que muitas vezes as relações de causa e efeito jurídicas aparentam simplesmente 

existir, assim como da concepção de sistemas fechados404. Ademais, favorece o entendimento 

de que estamos imersos em ordens de natureza política, social, econômica, corporal, cultural e 

espiritual e, dessa forma, a busca de cognição, interpretação e operacionalização de tutela 

garantidora de resolutiva saúde ao povo de determinado Estado, amparado nesses campos e 

alicerçadas ou inspiradas em ensinamentos da natureza, tende a contribuir para sua resolutiva 

proteção.  

Afinal, o ser humano está inserido no mundo natural e, por isso, não pode 

desconsiderá-lo, inclusive quando os conflitos sanitários buscam soluções através do Direito 

ou na hipótese de o Direito necessitar atuar para inibir a configuração de ofensa ao direito à 

saúde.  

A compreensão de aspectos próprios da fauna e da flora permite não apenas o 

melhor atendimento médico-sanitário, do ponto de vista epidemiológico, mas também, ao se 

mostrar necessário, a intervenção daqueles que necessitam tornar eficazmente operacional o 

microssistema jurídico-sanitário. 

Em idêntico sentido, ao se admitir a importância da natureza para a saúde e a vida 

humana, pode o Ministério Público, a partir das prerrogativas que possui na presidência de 

determinados procedimentos (notícias de fato, procedimentos administrativos, procedimentos 

preparatórios e inquéritos civis) e a partir de dados obtidos junto a especialistas e 

                                                         
404 Conferir os ensinamentos de Olga Bogatyreva e de Alexandr Shillerov, em especial quando enfatizam: “Open 

systems are regarded as a priori better than closed systems. Open systems are very much adaptable and able to 

respond more quickly in times of stress or disaster because each member has enough knowledge ant the ability to 

use it but in such a situation members lose the need for cooperation. [...] The phenomenon of Life is complex by 

definition. In distributed systen (such as societies), the central point of this complexity is behavioural 

complexity. A central feature of living sistems is information processing; therefore, it is possible to estimate 

complexity by the amount of information necessary to formulate a description of a system or object. [...] Living 

systems are also open to enviromental impacts only at some sensitive stages of their development (i.e. they are 

semi-open systems), with another feature of life being individuality – each cell, organismo, population or 

ecosystem is unique. BOGATYREVA, Olga A. e SHILLEROV, Alexander E. Biomimetic management: 

building a bridge between people & nature. North Charleston: Biotriz, 2015.p. 24-40, passim   
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universidades, recomendar ou firmar ajustamento de conduta orientando: i) a utilização, a 

partir da comprovação técnico-científica de seus benefícios, de determinadas algas verdes 

para a melhoria do tratamento do esgoto de determinado Município ou Estado, visto que, na 

natureza, auxiliam na decomposição aeróbica de resíduos orgânicos; ii) o incremento da 

política de assistência farmacêutica estruturada em plantas medicinais e fitoterápicas, com o 

subsidiário fortalecimento do complexo produtivo desses vegetais, à vista da clareza científica 

de que contribuem positivamente para o contexto da saúde, ambiente e condições de vida da 

população405;  iii) o incentivo da realização de pesquisas envolvendo a flora e a fauna 

nacionais, diante de seus reconhecidos potenciais terapêuticos para a saúde humana; iv) a não 

admissão, até a obtenção de dados representativos de segurança sanitária, da entrada de 

determinados animais e plantas qualificados como “exóticos”, bem como determinados 

microrganismos no território brasileiro, posto que podem interagir negativamente com o meio 

ambiente e com a saúde do ser humano;  v) o plantio de Senna alata (mata-pasto), Sesbania 

virgata (feijão-do-mato), Schyzolobium parahyba (guapuruvú), Piptadenia gonoacantha 

(pau-jacaré) e Dalbergia nigra (jacarandá-da-bahia), diante da percepção de que no meio 

ambiente reúnem condições de sequestrarem grandes quantidades de dióxido de carbono 

(CO2), colaborando, assim, para neutralizar as emissões de gases em lugares vitimados por 

poluição atmosférica406 e, em consequência, a saúde das pessoas; vi) o fortalecimento de 

incorporação de novas tecnologias por parte da Comissão Nacional de Tecnologia do SUS-

CONITEC, diante do potencial biológico da fauna e flora do Brasil, promovendo a 

capacitação dos profissionais de saúde e a sensibilização dos usuários do sistema público de 

saúde para o uso racional de fitoterápicos e plantas medicinais e vii) a diminuição de resíduos 

de agrotóxicos, o banimento de substância químicas já proibidas em outros países ou vedação 

de pulverização aérea, com o objetivo de evitar a contaminação do ambiente e desequilíbrio 

dos ecossistemas, diante dos graves impactos que tal prática ocasiona à saúde pública e à 

segurança alimentar da população . 

                                                         
405 O Decreto Federal nº 5813, de 22 de junho de 2006, aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, enquanto que a Portaria Interministerial nº 2960, de 9 de dezembro de 2008 aprovou o Programa 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 
406 MACHADO, Marcelo Rubens.  Estudo bioquímico e da estrutura foliar de plântulas do jatobá da mata 

(Hymenaea coubar L.) e do cerrado (Hymenaea stigonocarpa M.) expostas à concentração elevada de 

CO2. Tese. Universidade de Campinas: São Paulo, 2007. p. 89. 



233 

 

Por conseguinte, esses são alguns dos exemplos que se pode explicitar, 

representativos da importância da biomimética e da leitura da natureza407 na proteção da 

saúde individual e coletiva, capazes de justificar trabalho biomimético pelo Ministério 

Público. 

Os milhões de anos de vida de nosso planeta e dos espécimes que o povoam, 

quando pesquisados e estudados, podem auxiliar, inspirar, ainda que por analogia, os seres 

humanos a viverem e conviverem em maior equilíbrio, enriquecidas de estabilidade dinâmica, 

frente à complexidade afeta à realidade social. Nesses termos, viável e aconselhável o 

Ministério Público amparar-se na biomimética, diante dos acréscimos que tem condições de 

propiciar à constante necessidade de se tutelar eficazmente a saúde pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
407 Segundo Janine M. Benyus: Os chipanzés (Pan troglodytes) têm uma aptidão excepcional para transitar pela 

floresta, pressentir a presença de árvores frutíferas em época de maturação e lembrar-se dos locais onde 

encontra-las. [...] Embora estivesse doente, CH (nome de determinada chimpanzé) parecia saber exatamente 

aonde estava indo e não parou até alcançar o florescente arbusto de Vermonia amygdalina. [...] Com muito 

cuidado, ela escolheu vários ramos tenros e começou a retirar as folhas. Com os incisivos frontais, arrancou a 

casca, expondo a medula suculenta. Fazenda careta como uma estudante que estava tomando uma dose de 

tequila pela primeira vez, ela mastigava e sugava a seiva. Huffman observou CH cuidadosamente depois do seu 

“tratamento” e tal como se poderia esperar, depois de 24 horas ela tinha voltado a defecar regularmente e passou 

a buscar alimentos por períodos mais longos e a alimentar-se com o restante do bando. Quando, mais tarde, os 

químicos fizeram testes com a planta, descobriram a presença de dois compostos secundários na medula – 

lactonas sesquiterpênicas (terpenos) e glicosídeos esteroides -, ambos os quais revelaram ação antiparasitária 

excepcional, forte o suficiente para matar uma grande variedade de parasitas intestinais sem matar o paciente. 

[...] A Vermonia Amygdalina é chamada de “folha amarga” pelos nativos de Tongwe, que a usam quando são 

afetados por mal-estar semelhante, perda de apetite e prisão de ventre”. BENYUS, Janine M. Biomimética: 

inovação inspirada pela natureza. São Paulo: Cultrix, 2016. p. 164-165, passim. Também dessa obra 

interessante destacar a seguinte passagem: “A natureza está cheia de modelos que podemos usar para a criação 

de um sistema econômico auto-sustentável – prados, recifes de corais, florestas de carvalhos, florestas de 

sequóias, floresta de coníferas e outros. Esses ecossistemas maduros fazem tudo o que queremos fazer. Eles se 

organizam numa comunidade diversificada e integrada de microrganismos com um objetivo em comum – manter 

a sua existência num único lugar, aproveitar ao máximo o que têm a disposição e conservar-se por longo tempo”. 

Id. Ibid. p. 251.   
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10. CONCLUSÃO 

 

O conhecimento reducionista - atrelado à falta de consideração com a 

complexidade da realidade social, a miscigenação que a ilustra, as diferenças culturais, 

políticas, econômicas, sanitárias que a caracterizam -, torna empobrecida ou ineficaz a tutela a 

ser dirigida a bens jurídicos, principalmente aqueles tidos como de relevância pública.  

A racional, crítica e equilibrada compreensão da heterogeneidade social e das 

circunstâncias que a envolvem, favorecem o enriquecimento da cognição e atuação resultante. 

Por sua vez, tornam a cotidiana prática interpretativa e aplicativa referencialmente recheadas 

de valor, melhor oportunizando a oferta de Justiça aos conflitos ocorrentes em sociedade. 

Por isso, o amparo efetuado pelo Direito para a concretização do ordenamento 

jurídico (tutela jurídica) precisa pautar-se de acordo com esses lineamentos, no intuito de 

otimizadamente melhor regular, organizar, ordenar a vida social, contribuir para a 

convivência pacífica e o aperfeiçoamento dos indivíduos.  

Quando da tutela dos direitos fundamentais - dentre os quais a saúde -, ganha 

realce o fato de que o sistema jurídico e sua operacionalização necessitam continuamente 

transmitir-lhes segurança, eficácia e Justiça. Dessa forma, sob o enfoque axiológico, a 

transmissão desses valores ocorrerá na medida em que a proteção jurídica guardar sintonia 

com os padrões democraticamente aceitos pela sociedade.  

Para tanto, suas respostas não podem rasamente permanecer atreladas à 

compreensão de abordagens e métodos que visualizem o sistema jurídico e as práticas 

exclusivamente dele derivadas soberanos o bastante para permanecerem fechados em si. 

Diversamente, exige corte epistemológico formado a partir de processo de apreensão 

necessário à interpretação e aplicação do Direito a partir de seu relacionamento construtivo 

com campos do saber - sem que nenhum deles perca sua identidade, individualidade e 

independência -, convergentemente direcionado para a apresentação de produtos, soluções e 

novos entendimentos integralmente sistêmicos, estruturados e totalizadores.   

Essa interação possibilita, então, ao sistema jurídico gerar efetividade na proteção 

de bens considerados relevantes, com promoção de eficaz repercussão jurídica e social. A 

abordagem deixa de ser minus - não obstante existente, válida e eficaz juridicamente -, 

assumindo a conotação de plus - existente, válida e eficaz jurídica e socialmente.  

O contexto retratado, ao ser assimilado pelas instituições e participantes da prática 

jurídica, reúne condições de reforçar, incrementar e tornar mais justa a tutela jurídica, 
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capacitando-os a enfrentar qualificadamente, em extensão e profundidade, os conflitos 

ocorrentes na versátil realidade social. Em grau crescente, torna-os adaptáveis à 

complexidade, reflexivos, participativos, compromissados e sabedores de seus respectivos 

deveres e do necessário para sempre melhor proteger direitos fundamentais. 

A proposta de reflexão apoiada nesses aspectos concludentes, permitiu chegar às 

seguintes sínteses conclusivas, as quais se espera possam colaborar para que a temática 

trabalhada possa ser melhor tratada e considerada: 

I) A compreensão de saúde guarda proximidade com a condição de equilíbrio 

físico, psíquico, econômico e cultural do próprio indivíduo consigo mesmo e com o meio 

social no qual se encontra inserido. Por influir diretamente na adequada formação, 

desenvolvimento, manutenção e sobrevivência dos seres humanos, constituindo-se 

pressuposto da dignidade das pessoas e de suas vidas, é tida como direito fundamental. 

  I.1) À vista de sua fundamentalidade e considerando que o ser 

individualmente não consegue unicamente por si garantir sua saúde com autonomia 

científica através do Direito Sanitário, passou-se a dispor sobre princípios e regras com 

aptidão de tutelar o direito à saúde, assegurando a promoção, prevenção e recuperação 

da saúde dos indivíduos. 

  I.2) O inter-relacionamento entre o público e o privado, a necessidade 

de proteção transindividual baseada na prevenção e no atendimento das necessidades de 

saúde da população, associados ao valor social que lhe são inerentes, justificaram que 

suas ações e serviços passassem a ser reconhecidos como de relevância pública em 

nossa Constituição Federal. De igual modo, impõem ao Estado (gênero) que atue 

diligentemente nas suas prestações, a fim de que sejam aptas, em quantidade e 

qualidade a todos que as necessitam. Deve, por isso mesmo, ser universal, igualitária e 

integral, até porque não se pode prestar "meia-saúde"; 

  I.3) A contínua mutabilidade das questões econômicas, sociais, 

culturais, políticas e científicas, além das contingências, compelem ser a saúde 

constantemente planejada, gerida e executada de modo que suas iniciativas se 

mantenham constantemente atuais; 

  I.4) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, a qual pode 

explorá-la complementar ou suplementarmente. A primeira forma perfectibiliza-se 

ainda no âmbito público e deve observar o disposto nos parágrafos do art. 199, da 

Constituição Federal de 1988. Ao seu turno, a de caráter suplementar permanece restrita 

ao campo privado, não obstante regulada pelo setor público. 
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 I.4.1) A saúde passou a ser - principalmente nas sociedades 

capitalistas - colocada à venda, incorporada a produtos e serviços, com a 

finalidade de se alcançar lucro através de sua prestação. Ao ser reificada e objeto 

de atividade mercantil, procedeu-se à regulação do mercado de saúde 

suplementar, passando a ser inclusive considerada e tratada através de enfoque 

consumerista. 

I.4.2) Em razão dessa espécie de tratamento da saúde ser prestada 

através do setor privado que a explora comercial e lucrativamente, resultar do 

pactuado contratualmente, contar com legislação específica e ser regulada por 

agência específica na estrutura do Estado, afasta-se da universalidade, isonomia, 

integralidade e da gratuidade peculiares à saúde pública. 

I.5) O direito à saúde realiza-se por intermédio de iniciativas, medidas, 

atividades e programas caracterizadores de políticas públicas. Nesse sentido, há a 

imperiosa necessidade de ações concretas e articuladas pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios que assegurem a elaboração, organização, planejamento e 

execução das ações e serviços de saúde como tratamento de Política de Estado. 

I.5.1) A concepção, operacionalização e a contínua realização das 

políticas públicas garantidoras de saúde, nos moldes constitucionalmente 

previstos e queridos pela sociedade, devem fundamentar o agir estatal. A salutar 

troca de posições na arena política e o exercício do poder por integrantes da 

função executiva, legislativa e judiciária não lhes legitima utilizarem de agendas e 

propósitos diversos dos objetivos do Estado e do necessário para bem tutelar o 

direito fundamental à saúde.      

I.5.2) Permite-se à sociedade e aos órgãos de controle social 

participarem da formação, desenvolvimento e fiscalização da execução das 

políticas públicas, o que contribui para o aumento de suas legitimidades e 

colabora no sentido de que não fiquem reféns do gestor da ocasião, o qual, neste 

campo, deixa de deter poder discricionário. 

I.5.3) O atrelamento com maior intensidade das políticas públicas 

ao querer social e à realidade em vigor justifica-se para que se mantenham atuais, 

coesas e eficientes. Permite atividades e programações com acentuado poder de 

enfrentamento dos desafios sanitários que se configuram em determinado 

momento histórico. Reúne condições de efetivar, concretizar, materializar o 
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reconhecimento constitucional de relevância pública das ações e serviços de 

saúde. 

I.6. Desde a colonização do Brasil a saúde esteve e continua vinculada ao 

processo de construção do país, aos projetos instituídos para fazê-lo estruturar-se, 

desenvolver-se e, mais recentemente, autoproclamar-se como Estado Democrático de 

Direito.  

I.6.1 Com o agravamento de problemas sociais e diante da 

configuração de crise econômica durante o regime militar, intensificaram-se 

movimentos que exigiam liberdade de expressão, a reforma sanitária e a prática da 

democracia na política brasileira. 

I.6.2 A crescente busca de reforma sanitária, por intermédio de 

defesa da democratização da saúde, promoveu mobilizações a favor do 

reconhecimento da saúde como direito, da valorização do controle social e da 

implantação de um sistema único de saúde.  

I.6.2 Muitas das regras integrantes da Constituição Federal de 1988 

são resultantes das propostas advindas desses movimentos e de especialistas na área 

da saúde pública, consoante se pode inclusive inferir do Relatório Final da 8º 

Conferência Nacional de Saúde. 

II. A democracia é crucial à eficácia do direito à saúde. O incentivo ao 

aperfeiçoamento de seu exercício no campo sanitário coopera para a resolução das múltiplas 

variáveis sanitárias, estimula a revitalização da política, promove a autonomia do indivíduo e do 

grupo social, com maior inclusão nas relações de poder. Funciona como elemento propulsor 

para superação das desigualdades existentes entre os indivíduos, possibilitando a coexistência 

mais fraterna, tolerante e solidária entre as pessoas. 

II.1 O regime democrático possibilita ao povo exercer maior influência 

no debate político, na tomada de decisões e na fiscalização da execução de ações e 

serviços públicos. Na atualidade, o cenário constitucional possibilita maior participação 

popular no processo político-decisório, o qual pode ser exercitado em sintonia com a 

diversidade e valores predominantes no mundo no qual estamos inseridos.  

II.1.1 Dentre as formas de democracia, a de caráter participativo 

autoriza a instauração de processo inclusivo de participação da população. Torna 

mais legítimo o pacto social, político e econômico, garantindo-lhe acréscimo de 

estabilidade e sintonia com a vontade prevalente em sociedade. Favorece a 
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obtenção de conquistas e de evolução à tutela de bens de grande significado 

coletivo, como a saúde, a educação e o meio ambiente. 

II.1.2 Pode-se pensar na existência de dificuldades práticas para a 

implantação da adequada democracia participativa. Todavia, na ponderação, 

possível compreender que a prática da democracia participativa reúne condições 

de auxiliar o desenvolvimento da cidadania, fortalecer o próprio regime 

democrático, apoiar o incremento da fiscalização e controle sobre os atos de 

nossos representantes políticos, assegurando maior assertividade ao preceito 

constitucional de que todo poder emana do povo. 

II.2 Resultado de valoração efetivada pelo Constituinte no período de 

redemocratização do Brasil, baseada na análise entre os ônus e os bônus que poderiam 

advir, optou-se por constituir a República Federativa brasileira em Estado Democrático 

de Direito. Essa escolha se apresentou mais conveniente até mesmo às instâncias 

políticas, pois lhes garantiu condições de proteger o jogo político das incertezas futuras, 

decorrentes de atividades antidemocráticas, proporcionando-lhes maior segurança, além 

de proteção de ordem jurídica. 

II.3 Através do exercício da democracia sanitária os cidadãos e 

organizações sociais podem subsidiar e orientar a atuação estatal, não mais permitindo 

que o Estado atue unilateralmente, sem diálogo e alheio à convergência que precisa 

manter com as reinvindicações sociais. De igual modo, permite a partir da igualdade a 

institucionalização de consensos, aproximando-se do nível de bem-estar físico, mental e 

social que se justifica prevalecer em sociedade, promovendo, enquanto consequência, 

inclusão social, aprimoramento da cidadania e a implantação de fecundas políticas 

públicas. 

III. As pessoas, os bens, os fatos e os atos que ilustram e enriquecem nossa 

existência possuem nuances reveladoras de distinções entre si gerando complexidade e 

justificando a prática de trabalho transdiciplinar. A eficaz intervenção sobre a ordem, 

desordem e organização exige que se paute instrumentalmente por complementação e 

cogência em torno do alcance de verdade mais integral e sistematizada. Para tanto, deve-se 

fugir de visão estreita e fechada, no intuito de alcançar, ao final, compreensão resultante de 

atuação integrativa, conjuntiva e sistêmica, com soma de esforços e saberes.  

III.1 A complexidade permite o aumento de foco e de horizonte sobre 

saúde. O conhecimento sanitário torna-se aprofundado e ampliado. Cria-se e recria-se 

constantemente. Atua-se a partir de sistema aberto, necessário e adequado ao 
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enfrentamento da versatilidade, mutabilidade, das incertezas do cenário social, em 

direção ao progresso, ao aperfeiçoamento. Distanciando-se da estagnação e do 

retrocesso, muitas vezes ainda verificado nas repercussões de saúde e na negativa 

qualidade de vida das pessoas. 

III.2 O pensamento e a atuação de ordem transdisciplinar autorizam o 

alcance de completude não apenas completa no conjunto, mas também em essência, 

adaptada à dinamicidade das relações entre as pessoas e destas em relação aos bens e 

interesses úteis e necessários à suas respectivas existências. E, sobretudo, favorece 

alcançar ao final efetiva unidade ao saber. 

III.2.1 A experiência jurídico-sanitária alicerçada, organizada, 

desenvolvida e aperfeiçoada através de saberes resultantes de tessitura conjunta e 

convergente - próprios da transdiciplinaridade -, possibilita que o Direito Sanitário 

se aprimore de forma flexível e plástica, adaptando-se com simetria constante ao 

novo, otimizando a proteção dispensada à saúde pública. 

III.2.2 O estabelecimento de inter-relações lastreadas na 

transdiciplinaridade viabiliza o distanciamento de concepção reducionista, 

inapropriada para a integralidade que alicerça inclusive a própria disponibilização 

de ações e serviços de saúde. 

IV. A eficaz compreensão e atuação no sistema jurídico exigem a percepção de 

que seus postulados e produtos devem ser adequados ao mundo social, aptos a atingirem 

coesão com o vigente em sociedade e se aproximar da verdade.  

IV.1 Por sua vez, a auto-administração, auto-evolução, autorreprodução, 

autogerenciamento e auto-operacionalização do microssistema jurídico sanitário 

permitem-no operativamente melhor trabalhar com a organização, planejamento e 

execução das ações e serviços de saúde. Abre-se funcionalmente para acoplar-se à 

complexidade do ambiente afeto à saúde, lastreado no binário saúde/enfermidade, 

hospitalização/desospitalização, atenção/desatenção à saúde, paciente/doente, e outros 

mais.  

IV.2 A complexidade, o emprego da transdiciplinaridade, a percepção 

operativa (fechada e autorreferente) e funcional (cognitivamente aberta) do sistema 

jurídico-sanitário, permitem-no seja trabalhado através de compreensão adaptável ao 

constante movimento de construção, revisão, releitura e atualização que se deve 

direcionar às questões sanitárias. 
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IV.3 O diálogo com elementos de outros sistemas permite o jurídico se 

acercar da verdade. Autoriza alcançar resposta cognitiva capaz de enriquecer a 

aplicação jurídica, realmente diminuindo as tensões no sanitário. Desse modo, mesmo 

diante de incerteza legislativa, a cognição e o julgamento de situações atreladas à saúde 

tem a possibilidade de apresentar resultado garantidor de benefícios substanciais ao 

direito à saúde. 

V. Ao seu turno, o Ministério Público foi constitucionalmente encarregado de 

tutelar a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis, bem como de promover as medidas necessárias à garantia do efetivo respeito 

do Poder Público e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na 

Constituição Federal, dentre os quais o direito social à saúde. 

V.1 No entanto, essa conformação, na ordem constitucional brasileira, 

somente perfectibilizou-se com o advento da Carta Magna de 1988, após a adoção de 

iniciativas estrategicamente originadas no interior da própria institituição. Essa 

articulação - decorrente da união e engajamento de procuradores-gerais, entidades de 

classe do Ministério Público e de membros da instituição -, aliada ao momento político 

de mudança - denominado à época de Muda Brasil - e de ruptura do cenário político 

anterior (ditadura militar), possibilitou em grande parte que as naturais resistências 

fossem vencidas e serviu para consagrar no texto constitucional o perfil de Ministério 

Público hoje vigente. 

V.2 Os princípios e regras que compõem o sistema jurídico e o 

microssistema jurídico-sanitário devem ser interpretados e aplicados pelo Ministério 

Público de maneira sistêmica, articulada, aberta e próxima da realidade social, a fim de 

mantê-los revigorados, oxigenados, capazes de propiciarem o real alcance de Justiça no 

campo sanitário.  

V.3 O Ministério Público se insere na defesa do regime democrático, 

com a obrigação de garantir lisura, transparência e respeito à soberania do povo. Em 

campos como o da saúde, nos quais as reinvindicações são amplas, a instituição 

necessita assegurar a discussão e definição democráticas em torno de temas relevantes, 

pois propiciam o estabelecimento de prioridades e favorecem a fiscalização e execução 

das políticas públicas. 

V.4 O entendimento dos fatores expostos potencializa a obrigação da 

instituição de bem tutelar os direitos ou interesses transindividuais e os individuais 

indisponíveis vinculados à saúde pública. Obriga a seus membros terem a constante 
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preocupação de extrair o máximo de resultado em prol do direito à saúde, de maneira 

mais célere, justa e respeitadora às próprias garantias constitucionais, conferindo-lhe 

segurança jurídica.  

V.5 O princípio da unidade favorece o estabelecimento de convergência 

de atuação, a predominância de um querer institucional, em detrimento do interesse 

fracionado de determinado ramo ou de determinada unidade do Ministério Público. 

Logo, possibilita o distanciamento de vaidades, futilidades ou da predominância de falsa 

superioridade de determinada parte em detrimento de outra do Ministério Público. 

V.6 O princípio da indivisibilidade reserva maior importância à 

instituição, alocando à individualidade de determinado membro peso menor. O ato 

praticado mesmo que por agente distinto continua a representar o agir do próprio 

Ministério Público. Obsta a criação de embaraços que poderiam advir a partir da 

atuação de mais de um membro em determinado procedimento investigatório ou 

processo, favorecendo a tutela de direitos ou interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 

V.7 O princípio da independência funcional resguarda a possibilidade do 

membro do Ministério Público exercitar a diversidade de pensar e agir. Em 

consequência, a instituição torna-se mais rica em debates, saberes e práticas, assim 

fortalecendo-se democraticamente, ao menos em tese, em torno de sua unidade. 

VI. Falível e passível de enganos ou erros, o Ministério Público, através de seus 

agentes, muitas vezes deixa de operar eficazmente. Atua aquém dos parâmetros 

constitucionais que lhe foram reservados e abaixo das expectativas prevalentes na sociedade. 

E, nesse sentido, é objeto de diversas críticas, as quais perpassam pela: i) dificuldade - quando 

não ausente a preocupação -, de selecionar integrantes da instituição que possuam 

conhecimentos além do campo estritamente jurídico; ii) ausência de respeito - após o ingresso 

na carreira do Ministério Público -, das prioridades, metas e planejamento institucionais; iii) 

falta de interesse em torno da atuação preventiva; iv) carência de ênfase à tutela coletiva (em 

sentido lato); v) não oposição ao grande número de ajuizamento de ações; vi)  desvalorização 

da participação democrática; vii) proximidade não republicana com algumas das funções do 

Estado e viii) escassez de estrutura de apoio para bem enfrentar questões vinculadas ao direito 

à saúde. 

VI.1 Os concursos de ingresso na carreira do Ministério Público 

deveriam se preocupar em selecionar candidatos que consigam superar o desafio de 
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ultrapassar o conhecimento fragmentado, trabalhar a aplicação mais sistematizada e 

completa do sistema jurídico, com o apoio de princípios e regras de outros sistemas.  

VI.1.1 De igual modo optar - através das respostas que 

apresentarem às questões integrantes das fases que compõem o concurso, do 

resultado de exames psicotécnicos e do histórico acadêmico/profissional -, por 

aqueles mais próximos do perfil constitucional exigido de seus membros. 

VI.2 Com o propósito de que não se guie ao acaso e objetivando evitar 

intervenção defeituosa, desfavorável e aquém da proteção que a saúde faz jus receber, 

necessita o Ministério Público atuar com base em prioridades, metas e objetivos.  

VI.2.1 No enfrentamento das demandas apresentadas à instituição, 

há a necessidade de se eleger aquelas que merecem ser tratadas estrategicamente 

de maneira prioritária, não se descurando logicamente das que lhe surgem na 

prática cotidiana. A eleição das prioridades precisa seguir critérios objetivos e 

democráticos.  

VI.2.2 Definidas democraticamente, não serve o princípio da 

independência funcional de autorização para que o membro do Ministério Público 

se insubordine contra a prioridade funcional estabelecida. 

VI.3 O agir do Ministério Público para garantir enfoque à prevenção 

também se mostra primordial, como forma de previamente proporcionar o alcance da 

prestação sanitária legalmente devida, antecipando-se à ocorrência do infortúnio ou da 

configuração de resultado danoso à saúde. O contrário propicia clara dificuldade de 

retorno ao status quo ante no campo sanitário. 

VI.4 Sem descurar da importância de abordagem pontual de caráter 

individual indisponível em determinadas hipóteses, mostra-se oportuno e valioso 

conferir proteção jurídica coletiva (em sentido amplo) às questões de saúde.  

VI.4.1 Pois assim: i) consegue-se conceder resposta unitária a 

conflitos com dispersão social; ii) evita-se a ocorrência de multifários prejuízos e 

a prolação de decisões contraditórias; iii) contribui-se com a diminuição da 

sobrecarga da função jurisdicional, derivada da necessidade de apreciação de 

elevado número de causas particulares; iv) favorece-se o acesso ao sistema de 

justiça; v), assegura-se que as questões sanitárias sejam resolvidas dentro do 

adequado contexto epidemiológico, evitando que a mesma problemática se alastre 

e se torne de difícil solução; vi) estimula-se os gestores a planejarem e 

organizarem as ações de saúde sempre de maneira coletiva, não se atendo à 
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resolução individual das questões, vii) propicia-se a resolução das questões com 

maior celeridade e economia e, por fim viii) garante-se com maior propriedade 

que os usuários da rede pública recebam tutela jurídica apoiada na igualdade 

substancial. 

VI.5 O Ministério Público dispõe de ferramental e meios para intervir 

positiva, construtivamente, bem investigar e adotar providências contra a possibilidade 

de ofensa ou a concreta lesão ao direito à saúde, mesmo no âmbito extrajudicial.  

VI.5.1 O ajuizamento de ações deve ficar reservado às situações 

não passíveis de resolução extrajudicial e quando há o amadurecimento jurídico 

em torno do objeto da controvérsia, ao ponto de se conseguir formular pedido 

certo e determinado, hábil a efetivamente proteger o direito à saúde.  

VI.5.6 O Ministério Público deve contribuir para o aperfeiçoamento dos 

conselhos de saúde - de modo específico -, e do controle social promovido por 

cidadãos, movimentos, organizações e grupos sociais, associações comunitárias - de 

maneira geral -, com eles dialogando e estreitando os laços, a bem da consolidação da 

própria democracia no cenário republicano brasileiro. 

VI.6 Toda e qualquer ação dos membros do Ministério Público 

necessita se manter em sintonia com o interesse da coletividade, do povo, em 

afinidade com os valores e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Preferível o desprestígio político da instituição, do que aquele de ordem 

constitucional, institucional, jurídico e social. É um justo preço a se pagar pela 

preservação de sua “autonomia”, inclusive frente às demais funções do Estado. 

VI.7 A instituição, com planejamento e organização, deve 

gradativamente reforçar sua estrutura de apoio física e humana para fazer frente, em 

quantidade e qualidade, à proteção que precisa direcionar ao direito à saúde. 

VII. A realidade institucional para a tutela do direito à saúde, a partir dos dados 

obtidos através de pesquisa realizada, indica que, apesar dos esforços dispendidos, o 

Ministério Público muito precisa se aperfeiçoar para dirimir as críticas que lhe são dirigidas. 

VII.1 Entre os participantes da pesquisa realizada, apenas o Ministério 

Público dos Estados de Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraná e Santa 

Catarina inseriram o Direito Sanitário em seus concursos de ingresso na carreira. 

VII.2 Entre os participantes da pesquisa realizada, apenas o Ministério 

Público dos Estados do Pará, Rondônia, Amapá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, 

Sergipe, Alagoas, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Distrito 
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Federal contam com Promotorias de Justiça especializadas, voltadas à tutela do direito 

fundamental à saúde. 

VII.3 Entre os participantes da pesquisa realizada, apenas o Ministério 

Público dos Estados do Rio Grande do Norte e Minas Gerais, assim como  do Distrito 

Federal têm em sua estrutura procuradorias de Justiça concebidas para atuar em 

demandas afetas à temática da saúde, de modo específico e em segundo grau. 

VII.4 Entre os participantes da pesquisa realizada, felizmente, apenas o 

Ministério Público dos Estados do Amazonas e Amapá não dispõem de Centro ou 

Núcleo de Apoio na área de saúde. 

VII.5 Entre os participantes da pesquisa realizada, felizmente, o 

Ministério Público dos Estados do Amazonas, do Paraná, de Rondônia, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal afirmaram possuir em seus quadros 

estrutura técnica de apoio. 

VII.6 Entre os participantes da pesquisa realizada o Ministério Público 

do Pará, Tocantins, Amapá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, 

Santa Catarina e do Distrito Federal contam em seus respectivos programas de 

planejamento estratégico com previsão de medidas direcionadas a viabilizar a garantia 

do direito à saúde. 

VII.7 Entre os participantes da pesquisa realizada, felizmente, apenas o 

Ministério Público dos Estados do Tocantins e Amapá informaram que não promovem 

a realização de seminários, conferências, oficinas ou outros tipos de encontros para o 

estudo, aperfeiçoamento e/ou troca de experiências, ao contrário de todos os demais. 

VII.8 Entre os participantes da pesquisa realizada, felizmente, o 

Ministério Público do Amazonas, Roraima, Pará. Tocantins, Rondônia, Amapá, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal 

privilegiam a atuação em prol da saúde na esfera extrajudicial. 

VII.9 Entre os participantes da pesquisa realizada o Ministério Público 

do Amazonas, Roraima, Tocantins, Rondônia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, 

Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo e Distrito Federal assinalaram que procuram garantir predominância de tutela 

transindividual às questões de Saúde.  
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VII.10 Entre os participantes da pesquisa realizada, felizmente, à 

exceção do Ministério Público Pará e do Mato Grosso, todos os demais apresentaram 

relevantes exemplos de iniciativas no campo sanitário. 

VIII. Ultrapassado o período de conquistas sacramentadas com a vigência da 

Constituição Federal de 1988, percebe-se a imperiosa necessidade do Ministério Público, a 

bem da relevância pública afeta à saúde e dos princípios e regras que lhe foram 

constitucionalmente assegurados, desenvolver iniciativas capazes de construtiva e 

eficazmente tutelá-la, inclusive de maneira mais solidária e próxima entre seus diversos 

ramos. Das reflexões realizadas a respeito, propõem-se as seguintes: i) atuar conjuntivo e 

cooperado; ii) a prática da humanização cidadã; iii) a postura baseada na ressignificação e 

reinicialização de seus atos; iv) o desempenho de funções setoriais e regionais; v) o 

reconhecimento e valorização de seus membros, quando intervirem de modo operoso; vi) a 

racionalização de seu agir; vi) a implantação e alimentação de banco de dados nacional e 

estaduais; vii) a definição de posições amparadas em ponderação criteriosa, viii) o 

funcionamento norteado pela resolutividade orientadora do sistema público de saúde e, x) 

quando possível, a busca de auxílio na biomimética. 

VIII.1 A atuação conjuntiva entre os ramos do Ministério Público e 

outros órgãos e instituições aptas a colaborarem para a maior possível tutela da saúde, 

adotadas as precauções devidas, sensivelmente colabora para a ampla e eficaz defesa 

do direito à saúde. 

VIII.2 O Ministério Público, em virtude da pluralidade reinante no 

meio social, não pode agir de forma desacoplada dos costumes, da cultura, dos padrões 

vigentes, sob pena de perder legitimidade, empobrecer a eficácia de sua atuação e 

prejudicar a oferta de atenção humanizada. Dessa forma, valoriza os atributos 

humanos, respeita as diferenças, exercita a solidariedade e a fraternidade, igualmente 

contribuindo para o bem-estar humano, aspecto esse inerente à concepção de saúde. 

VIII.3 Os órgãos da administração superior, os membros e servidores 

do Ministério Público necessitam exercitar autoconhecimento institucional. Essa 

conduta reflexiva assegura valorosa ressignificação à organização, ao planejamento e à 

execução de suas respectivas funções. Permite o enriquecimento da atuação da 

instituição, a extração do máximo de resultado a partir da produção intelectual e 

prática de seus agentes, repercutindo positivamente em favor da tutela do direito à 

saúde. Todavia, não basta ressignificar. Habitual e frequentemente precisa-se ainda 

valorar a respeito do modo como procedem, reiniciando, recomeçando e atualizando 
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frequentemente o processo de análise, organização, planejamento e execução, sempre 

que preciso. 

VIII.4 A atuação setorizada e regionalizada no interior do Ministério 

Público constituem-se em medidas capazes de garantir adequado e eficaz tutela ao 

direito à saúde com base territorial definida, permitindo: i) o exercício de atividades 

específicas e especializadas em sua defesa; ii) o desenvolvimento de intervenção 

próxima às características regionais, à realidade de determinada região; iii) a 

obtenção de resultados homogêneos e coerentes entre si, de maneira a evitar o 

alcance de efeitos contraditórios intra e inter-regionalmente. 

VIII.5 O reconhecimento e valorização da operosidade dos 

representantes do Ministério Público que efetivamente servem à causa pública na 

esfera sanitária repercutem em favor da construtiva proteção da saúde pública. Além 

do mais, reúnem condições de gerar coesão e maior respeitabilidade interna entre 

seus integrantes, melhor justificar as designações de seus agentes, incrementar o 

rendimento finalístico da atuação, além de permitir diálogo cooperativo (uns 

auxiliando outros). 

VIII.6 A racionalização dos serviços do Ministério Público, inclusive 

amparada em indicadores sociais e dados estatísticos favorece a organização, o 

planejamento, a estratégia e a execução dos objetivos institucionais, das atribuições 

de seus membros e servidores. Ademais, possibilita a redução significativa do 

formalismo, o incremento de celeridade e a implantação de rotinas com capacidade 

de otimizar os resultados pretendidos. 

VIII.7 A implantação de banco de dados nacional e estaduais no âmbito 

do Ministério Público: i) permite economia de tempo e de esforços para a proteção 

do direito à saúde; ii) facilita, orienta e exemplifica instrumentos e condutas com 

capacidade de serem utilizados pelos membros da instituição; iii) evita o alcance de 

resultados sanitários simplesmente como efeitos de tentativa e de erro; iv) favorece a 

transmissão de conhecimento; v) propicia a harmonização de compreensões e vi) 

subsidia concreta e estatisticamente a atuação. 

VIII.8  O exercício de ponderação responsável por membros e servidores 

do Ministério Público assegura racionalidade e sistematização no processo de 

interpretação e aplicação de princípios e de regras em prol da saúde. Assim, pois 

capaz de garantir resultados justos, transparentes, seguros, democráticos e 

substancialmente isonômicos.  
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VIII.9 A resolutividade do Ministério Público deve derivar da 

incorporação consciente de suas obrigações institucionais. Além disso, decorrer de 

constante procura de adaptação e interação de seus atos à realidade social, 

dinamizando o exercício de suas atribuições para colaborar eficazmente com a 

diminuição das desigualdades e carências sanitárias. 

VIII.9.1 De modo geral, age com resolutividade a instituição quando 

amparada em pensamento sistêmico, atuação concreta e efetiva, divorciada do 

retórico e aproximada das metas, do planejamento e da gestão institucional 

democraticamente concebidos para a tutela da saúde. 

VIII.9.2 A atuação institucional resolutiva permite estabilidade 

dinâmica, frente à complexidade afeta à realidade sanitária. Ademais, viabiliza 

que, na prática, os usuários da rede pública de saúde permaneçam na condição de 

sujeito de direitos e o direito à saúde se mantenha no patamar constitucional ao 

qual foi erigido. 

VIII.10 O Ministério Público necessita fugir do conservadorismo, 

amadurecer sua maneira de atuar. Precisa distanciar-se de práticas burocráticas, 

representativas unicamente de formalismo que nada ou muito pouco contribuem para 

a tutela substancial do direito à saúde. Nesse contexto, quando possível, pode 

inspirar-se, buscar apoio na biomimética. Afinal, o ser humano está inserido no 

mundo natural e, por isso, não pode desconsiderá-lo, inclusive quando os conflitos 

sanitários buscam soluções através do Direito ou na hipótese de o Direito necessitar 

atuar para inibir a configuração de ofensa ao direito à saúde. 
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