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Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2019 

 

 

COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE APERFEIÇOAMENTO E FOMENTO DA 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ÁREA DA SAÚDE  

2019 
 
 

SOBRE A COMISSÃO 

A Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do 

Ministério Público na Área da Saúde (CES) foi criada pela Resolução CNMP nº 186, de 

5 de março de 2018, e tem por função realizar estudos e trabalhos voltados ao 

fortalecimento e ao aprimoramento da atuação dos órgãos do Ministério Público na tutela 

do direito à saúde, com a finalidade de facilitar a integração e o desenvolvimento do 

Ministério Público brasileiro nessa área. 

Dentre os seus objetivos principais, destacam-se: i) auxiliar as ações do 

Ministério Público que visem à ampliação e à garantia da oferta de serviços de saúde a 

toda a população; e ii) colaborar com o desenvolvimento de metodologias para a 

fiscalização das políticas públicas na área da saúde.  

 

COMPOSIÇÃO ATUAL 

Presidente 

Sandra Krieger (Conselheira) 

Membros Auxiliares 

Daniel dos Santos Rodrigues - Promotor de Justiça do Ministério Público de 

Minas Gerais. 

Jairo Bisol - Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal 

e dos Territórios. 

Vanessa Goulart Barbosa – Promotora de Justiça do Ministério Público de 
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Goiás (em licença). 

Membros Colaboradores 

Afonso de Paula Pinheiro Rocha – Procurador do Trabalho; 

Caroline Cabral Zonta – Promotora de Justiça do Ministério Público de 

Santa Catarina; 

Clayton da Silva Germano - Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios; 

Glaucio Ney Shiroma Oshiro - Promotor de Justiça do Ministério Público 

do Acre; 

Héverton Alves de Aguiar - Promotor de Justiça do Ministério Público de 

Rondônia; 

Isabel Maria Salustiano Arruda Porto - Procuradora de Justiça do Ministério 

Público do Ceará; 

Karina D´Abruzzo - Promotora de Justiça do Ministério Público de Goiás; 

Márcia Lustosa Carreira - Promotora de Justiça do Ministério Público do 

Rio de Janeiro; 

Marco Antonio Teixeira - Procurador de Justiça do Ministério Público do 

Paraná; 

Maria Carolina de Almeida Antonaccio - Promotora de Justiça do Ministério 

Público de São Paulo; 

Melina Tostes Haber - Procuradora da República; 

Rodrigo Schoeller de Moraes - Promotor de Justiça do Ministério Público 

do Rio Grande do Sul; 

Rogério Luís Gomes de Queiroz - Promotor de Justiça do Ministério 

Público da Bahia; 

Ticiana Andrea Sales Nogueira - Procuradora da República. 
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Servidores 

Gabriel Speller Trajano; 

Líbia Dalva de Melo Rodrigues Zaghetto; 

Lília Milhomem Januário. 

Apoio  

Jeilson Gonçalves de Aguiar 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

Assinatura e Gestão do Acordo de Cooperação firmado com a Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) 

O acordo, assinado em 10 de setembro deste ano, tem como objeto a parceria 

entre as instituições para a realização de ações conjuntas voltadas à capacitação de 

pessoal, ao desenvolvimento institucional de interesse mútuo na área de saúde, bem como 

a execução de ações para o acompanhamento e a implementação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (Agenda 2030) nas 

atividades relativas aos determinantes sociais da saúde. 

No âmbito dessa parceria, juntamente com o Hospital do Coração (HCor) e 

Ministério da Saúde, será realizado o 1º Curso de Especialização em Direito Sanitário. O 

curso será implementado com recursos do Programa de Desenvolvimento de Apoio 

Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).  

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12491-cnmp-e-fiocruz-assinam-

acordo-para-acoes-na-area-de-direito-sanitario-e-em-defesa-do-

sus?highlight=WyJmaW9jcnV6Il0= 
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Gestão do Termo de Cooperação Técnica nº 47/2018, firmado com o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) em 13 de dezembro de 2018.  

O instrumento possibilita aos ramos e às unidades do MP a solicitação de 

pareceres técnico-científicos sobre medicamentos, procedimentos, tratamentos médicos e 

produtos que constam do sistema de dados E-NatJus, criado e mantido pelo CNJ, bem 

como a realização de cursos de capacitação à distância sobre saúde baseada em evidências 

e tecnologias em saúde. Por meio do referido termo de cooperação, foi viabilizada a 

participação dos membros do MP no curso “Saúde Baseada em Evidências e as Decisões 

Judiciais”, cujo objetivo é a capacitação de profissionais do Judiciário, do Ministério 

Público e da Saúde em metodologias e instrumentos para Avaliação de Tecnologias 

em Saúde.  

https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-aperfeicoamento-

e-fomento-da-atuacao-do-mp-na-saude/atuacao/acordo-de-cooperacao-com-o-cnj 

 

PROJETOS 

Acompanhamento da Execução do Projeto da Ação Nacional - “Transparência nas 

Listas de Espera do SUS e Aperfeiçoamento do Sistema de Regulação” 

Realizada nos dias 7 e 8 de maio de 2019, em parceria com a Comissão de 

Planejamento Estratégico e com a Unidade Nacional de Capacitação, a Ação resultou na 

elaboração do projeto de mesmo nome, o qual tem por objetivo fomentar a organização 

transparente das listas de espera para consultas, exames, procedimentos e cirurgias 

eletivas do SUS, bem como contribuir para o aperfeiçoamento da regulação da saúde nos 

Estados e Municípios. O projeto especifica 9 objetivos e 11 ações a serem realizadas por 

cada unidade do Ministério Público. O alinhamento está sendo mantido por meio das 

reuniões da COPEDS/GNDH/CNPG e contato periódico com os membros indicados 

pelos Procuradores Gerais.   
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A CES elaborou um sistema de 

acompanhamento, cujos resultados foram 

traduzidos visualmente na forma de Mapa-Radar 

e estão publicados na página da Comissão no 

portal do CNMP. Esta foi a primeira rodada de 

acompanhamento.  

https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-aperfeicoamento-

e-fomento-da-atuacao-do-mp-na-saude/atuacao/acao-nacional-da-comissao-

extraordinaria-de-saude 

 

COMITÊ PERMANENTE NACIONAL DE FOMENTO À ATUAÇÃO 

RESOLUTIVA 

A Comissão se engajou e ajudou na constituição do Comitê Permanente Nacional de 

Fomento à Atuação Resolutiva, que ocorreu com a publicação da Portaria CNMP-PRESI 

nº 86, de 16 de julho de 2019. 

 

EVENTOS 

Realização do Seminário "Ministério Público, Diálogos Institucionais e a Efetividade 

das Políticas Públicas de Saúde" 

O evento foi realizado nos dias 28 e 29 de 

novembro, no auditório do CNMP, em Brasília/DF. O 

seminário objetivou fomentar as discussões e interlocuções 

acerca do tema, buscando a promoção de diálogos entre as 

instituições atuantes na área da saúde, com a participação 

de membros de todas as unidades e ramos do Ministério 

Público, da Magistratura, da Defensoria Pública, da Ordem 

dos Advogados do Brasil e de Gestores responsáveis pelo 

planejamento e execução da política pública sanitária.  
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https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12644-abertas-inscricoes-para-o-

seminario-ministerio-publico-dialogos-institucionais-e-a-efetividade-das-politicas-

publicas-de-saude 

 

Participação no 1º Curso Nacional: Judicialização da Saúde Fundamentos e Práticas 

para a Atuação Judicial, promovido pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM.  

A participação objetivou alinhar os esforços na implementação do Projeto da Ação 

Nacional sobre “Transparência nas Listas de Espera do SUS e Aperfeiçoamento do 

Sistema de Regulação”, desenvolvido pela CES, que contou com painel específico para 

abordagem do tema. 

 

Eventos Regionais – Projeto Ação Nacional  

Ainda no âmbito de execução do projeto da Ação Nacional, a CES participa, em apoio, 

dos eventos regionais promovidos pelas unidades aderentes, com vistas a estimular o 

engajamento e a   implementação do referido projeto no âmbito dos estados. Esses eventos 

envolvem representantes do MP, juízes, defensores públicos, OAB, gestores de saúde 

(estaduais e municipais), parlamentares, entre outros atores, e contribuem para o 

estreitamento da relação interinstitucional e o estabelecimento de estratégias de atuação. 

No dia 12 de novembro, aconteceu a primeira edição no MPCE. Na oportunidade, os 

representantes locais das instituições acima mencionadas debateram os desafios 

enfrentados no estado e estipularam estratégias conjuntas de atuação.  

 

Participação em audiência pública na Câmara dos Deputados 

O evento ocorreu na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, 

no dia 9 de julho, com o objetivo de debater a proposta (Projeto de Lei nº 10106/18) que 

obriga a publicação na internet das listas de espera de pacientes para cirurgias eletivas, 

consultas e exames em hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com o 

mesmo intuito, foram realizadas reuniões com os senadores Paulo Paim, Romário e Luiz 

do Carmo e com os deputados federais Adriana Ventura, Carmen Zanotto e Antônio Brito, 
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bem como com o Secretário de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, Francisco 

de Assis Figueiredo. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12330-comissao-extraordinaria-da-

saude-cnmp-debate-divulgacao-de-lista-na-internet-de-pacientes-para-cirurgia-eletiva 

 

PUBLICAÇÕES 

Manual “A atuação do Ministério Público em face das Organizações Sociais de 

Saúde”.  

O manual é uma ferramenta de reflexão institucional, envolvendo a troca de experiências 

e boas práticas em torno da atuação do Ministério Público na fiscalização das 

Organizações Sociais (OSS) contratadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para 

prestação de serviços de saúde. A publicação estará em breve disponível no site do CNMP. 

 

Coletânea “Ministério Público, Resolutividade e Diálogos Institucionais – Em busca 

do desenvolvimento sustentável na saúde”.  

Trata-se de publicação realizada em continuidade e como concretização do trabalho que 

a CES vem desenvolvendo ao longo do ano. Possui o objetivo de aprofundar as análises 

e fomentar as interlocuções acerca do tema, buscando a promoção de diálogos entre as 

instituições atuantes na área da saúde. Os artigos selecionados já foram enviados à 

SECOM e a publicação estará disponível no site do CNMP em dezembro. 

 

I Inspeção Nacional de Hospitais Psiquiátricos 

Lançamento do relatório da “I Inspeção Nacional de Hospitais Psiquiátricos”.  A ação foi 

realizada de 03 a 07 de dezembro de 2018 e alcançou 40 unidades de internação 

psiquiátricas públicas e privadas com leitos SUS em funcionamento, em 17 estados, 

mobilizando cerca de 100 membros do Ministério Público e um universo de mais de 6,2 

mil profissionais da saúde. O projeto foi realizado em parceria com os Ministérios 

Públicos estaduais, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, 
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Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura/MDH e Conselho Federal de 

Psicologia.  

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11781-cnmp-participa-de-acao-

nacional-de-inspecao-em-hospitais-psiquiatricos 


