
 

 

MARCELO PAULO MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela da saúde pública: novas perspectivas 

e a construtiva atuação do Ministério Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2018 

 

 



 

 

 

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 do 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. 
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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 constatações, 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 ao conteúdo 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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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), segundo o socialmente prevalente, 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 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 agente da instituição 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 construtiva atuação 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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