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EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

 

No uso da atribuição conferida pela art. 147, inciso I, do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público, apresento a Vossa Excelência Proposta de Emenda 

Regimental com vistas a tornar definitiva a Comissão de Aperfeiçoamento e Fomento da 

Atuação do Ministério Público na Área da Saúde, instituída por meio da Resolução nº 186, de 

5 de março de 2018. 

 

Além disso, encaminho anexa a esta missiva a justificativa e o texto sugerido 

por esta Conselheira, requerendo a Vossa Excelência, nos termos do art. 149, § 2º, do 

RICNMP, a dispensa dos prazos regimentais para aprovação da presente proposição1. 

 

Brasília – DF, 26 de novembro de 2019. 

 

 

SANDRA KRIEGER GONÇALVES 
Conselheira Nacional do Ministério Público 

Presidente da Comissão de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do MP na Área da Saúde 
 

 

                                                 
1 Art. 149. As emendas, apresentadas ao Relator no prazo de trinta dias, serão aditivas, supressivas, 
modificativas ou substitutivas e deverão ser acompanhadas de justificação sucinta. 
§ 1º Findo o prazo de apresentação de emendas, o Relator emitirá parecer, no prazo de trinta dias, podendo 
incluir emendas de sua iniciativa ou optar pela apresentação de substitutivo, enviará cópia integral dos autos, em 
meio digital, aos demais Conselheiros, e solicitará a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
§ 2º Em casos de excepcional relevância e urgência, os prazos poderão ser reduzidos ou suprimidos pelo 
Plenário. 
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J U S T I F I C A Ç Ã O 

 

 

A Constituição Federal de 1988 dedica especial atenção à saúde, consagrando-a 

em seu art. 6º como um dos direitos sociais. Trata-se, pois, de direito que assiste a todos e 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. In verbis: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.          

 

Nesse diapasão, impende reconhecer que o direito fundamental à saúde dá 

concretude aos fundamentos da República Federativa do Brasil, em especial a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana, bem como aos objetivos republicanos da construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária e da redução das desigualdades sociais e regionais, inseridos, 

respectivamente, nos arts. 1º e 3º da Constituição Federal2. 

 

Preceitua ainda a Carta da República, em seu art. 196, a seguir reproduzido, ser 

a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

                                                 
2 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
I - a soberania;  
II - a cidadania;  
III - a dignidade da pessoa humana;  
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  
V - o pluralismo político.  
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição.  
(...) 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
II - garantir o desenvolvimento nacional;  
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;  
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  
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às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

O art. 197 do texto constitucional, por sua vez, prescreve que as ações e 

serviços de saúde foram categoricamente guindados ao status de relevância pública, único 

assim assegurado pelo legislador constituinte. In litteris: 

 

 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado. 

 

Ademais, cumpre reconhecer que as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com diretrizes, como a da participação da comunidade e do atendimento integral, 

com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, 

conforme art. 198 da Constituição Federal. In verbis: 

 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;  
III - participação da comunidade.  

 

No tocante às ações e serviços públicos de saúde, o legislador constitucional 

incumbiu ao Ministério Público o dever de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos à 

máxima eficácia do direito fundamental à saúde, de relevância pública, bem como pela 

garantia do seu financiamento estatal em patamares de gasto mínimo, conforme art. 129, 

inciso II, da Constituição Federal: 
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Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;  
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos;  
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para 
fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta 
Constituição;  
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações 
indígenas;  
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, 
na forma da lei complementar respectiva;  
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior;  
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais;  
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação 
judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.  

 

Vale aqui o registro de que a utilização do verbo “zelar” e não “promover”, 

propositadamente utilizado pelo legislador constitucional, quanto ao dever de atuação do 

Ministério Público na garantia do direito fundamental à saúde, único assim expresso dentre os 

demais direitos fundamentais, exige-lhe um comportamento positivo, de corresponsabilização 

pelos seus resultados, na perspectiva da consecução prática dos fundamentos e objetivos 

republicanos. 

 

Logo, resta patente a legitimidade para o Ministério Público atuar nesta 

sensível área, como agente político de transformação social, devendo assegurar e defender os 

direitos difusos dos usuários do serviço público de saúde que estejam sofrendo violação. 

 

Com efeito, é de se destacar o papel do Conselho Nacional do Ministério 

Público na promoção da integração entre os ramos do Ministério Público, respeitada a 
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independência funcional de seus Membros e a autonomia da instituição e observada a 

disponibilidade orçamentária e financeira. 

 

Nesse sentido, 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, tendo 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.  

 

Pela sua relevância, importa salientar que, durante este período de existência, a 

Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério Público na 

Área da Saúde tem trabalhado na busca por seus objetivos fundamentais. Entre outras 

providências, destacamos as seguintes atividades: 

 

1) PLANO DIRETOR - BIÊNIO 2019/2020 

 

Foram realizadas reuniões presenciais com os Membros colaboradores 

da Comissão para a elaboração do plano diretor da CES para o biênio 

2018/2020. Inicialmente, foram definidos nove objetivos de contribuição a 

serem atingidos no período. Posteriormente, houve a priorização dos 

objetivos escolhidos e a definição de ações para a consecução desses 

objetivos.  

Os quatro objetivos priorizados foram:  

I) Fomentar a racionalização da judicialização da saúde;  

II) Fomentar a aplicação da Política Nacional de Regulação no Sistema 

Único de Saúde (SUS) e conferir transparência ao sistema de regulação;  

III) Buscar metodologias de fiscalização e acompanhamento relativas à 
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institucionalização de parcerias com o terceiro setor por meio de contratos de 

gestão em saúde; e 

IV) Atuar na defesa do acesso à qualidade da Atenção Básica em Saúde. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CES/Plano_Diretor_da_

Comiss%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde.pdf 

 

2)  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, Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura/MDH e Conselho Federal de 

Psicologia. A CES continua em colaboração na produção do relatório da 

“I Inspeção Nacional de Hospitais Psiquiátricos”. 

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

acao-nacional-de-inspecao-em-hospitais-psiquiatricos 

 

3) ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

 

a) 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 à 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 o Ministério da Saúde, será realizado o 1º Curso de Especialização 

em Direito Sanitário. O curso será implementado com recursos do Programa 
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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= 

 

b) 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 

 

 

4) PROJETOS 

 

a) Acompanhamento da Execução do Projeto da Ação Nacional -

 “Transparência nas Listas de Espera do SUS e Aperfeiçoamento do 

Sistema de Regulação” 

O projeto, resultado da construção colaborativa dos participantes da 

Ação Nacional realizada em maio de 2019, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

t
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:

//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 

 

 

b) 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. 
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5) EVENTOS 

 

a) Seminário “Reflexões sobre a Judicialização da Saúde” 

Realizado em 29 e 30 de novembro de 2018, com o objetivo de 

promover o diálogo entre as instituições públicas envolvidas na 

judicialização da saúde: Ministérios Públicos Federal, do Trabalho, de 

Contas e Estaduais, Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, 

Defensoria Pública, Procuradorias do Estado, Ministério da Saúde, 

Conselhos Federais de Medicina e de Farmácia, Conselhos de Saúde e 

Gestores de Saúde. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11669-cnmp-abre-

inscricoes-na-terca-para-seminario-que-trata-de-reflexoes-sobre-a-

judicializacao-da-saude 

 

b) Ação Nacional 

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

Comissão de Planejamento Estratégico e a Unidade Nacional de 

Capacitação, com tema o “Transparência nas Listas de Espera do SUS e 

Aperfeiçoamento do Sistema de Regulação”. O evento teve a proposta de um 

formato dinâmico e participativo e contou, pela primeira vez, com o 

desenvolvimento dos trabalhos em uma etapa virtual na plataforma Moodle, 

prévia ao evento, para estudo e discussão do tema pelos participantes, 

visando à construção democrática das deliberações a serem tratadas na etapa 

presencial. 

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 

 

c) Organização do Seminário "Ministério Público, Diálogos 

Institucionais e a Efetividade das Políticas Públicas de Saúde" 

O evento será realizado nos dias 28 e 29 de novembro, no auditório do 

CNMP, em Brasília/DF. O seminário pretende 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 
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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.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

d) 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. 

 

e) 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 e está 
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programado evento semelhante no Estado do Amazonas em dezembro. 

 

f) 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, 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 

 

6) PUBLICAÇÕES 

 

a) Finalização do 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, cujo 

modelo avança a passos largos no Brasil e desafia a atividade de controle 

ministerial. A publicação estará em breve disponível no site do CNMP. 

 

b) Elaboração da 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 
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atuantes na área da saúde. Os artigos selecionados já foram enviados à 

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

 

Consoante é possível observar, desde a criação da Comissão de 

Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério Público na Área da Saúde, várias 

atividades têm sido desenvolvidas, buscando-se, em linhas gerais, fomentar a racionalização 

da judicialização da saúde e a aplicação da Política Nacional de Regulação no Sistema Único 

de Saúde (SUS), conferindo transparência ao sistema de regulação. Ademais, tem-se buscado 

o desenvolvimento de metodologias de fiscalização e acompanhamento relativas à 

institucionalização de parcerias com o terceiro setor por meio de contratos de gestão em 

saúde.  

 

Para além disso, na defesa do acesso à qualidade da Atenção Básica em Saúde, 

é forçoso observar o trabalho voltado à capacitação de pessoal, ao desenvolvimento 

institucional de interesse mútuo na área de saúde, bem como à execução de ações para o 

acompanhamento e a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

Organização das Nações Unidas, não se olvidando essa Comissão de promover diálogos entre 

as instituições atuantes na área da saúde. 

 

Como se pode denotar, o Conselho Nacional do Ministério Público tem 

cumprido o importante papel no fomento e na facilitação da integração do Ministério Público 

brasileiro através da Comissão de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério 

Público na Área da Saúde, auxiliando as ações que visam à ampliação e à garantia da oferta 

de serviços de saúde a toda a população e colaborando com o desenvolvimento de 

metodologias para a fiscalização das políticas públicas na área da saúde.  

 

Observo que a função da Comissão da Saúde de fortalecer, fomentar e 

aprimorar a atuação do Ministério Público nessa área é contínua e duradoura, não podendo se 

delimitar a um curto período.  

 

Diante dessas considerações e da relevância do tema no ordenamento jurídico 

brasileiro, revela-se imprescindível a existência de um órgão permanente com abrangência 
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nacional para acompanhar, integrar, fortalecer e aperfeiçoar a atuação do Ministério Público 

brasileiro a fim de facilitar o desenvolvimento de planejamentos e práticas coordenadas para 

atingir resultados eficientes na proteção da saúde.  

 

Com o firme propósito de continuar trabalhando para o aperfeiçoamento e 

fomento da atuação do Ministério Público na área da saúde, espero contar com o apoio deste 

Colegiado do Conselho Nacional na aprovação da presente Proposição que ora apresento. 

 

Desta feita, considerando as razões e justificativas expostas, bem como a 

relevância do tema, apresento Proposição que visa tornar permanente a Comissão de 

Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério Público na Área da Saúde e, nos 

termos do art. 149, § 2º, do RICNMP, requeiro a dispensa dos prazos regimentais para 

aprovação da presente emenda regimental3. 

 

Brasília, 26 de novembro de 2019. 

 

 

 

SANDRA KRIEGER GONÇALVES 
Conselheira Nacional do Ministério Público 

                                                 
3 Art. 149. As emendas, apresentadas ao Relator no prazo de trinta dias, serão aditivas, supressivas, 
modificativas ou substitutivas e deverão ser acompanhadas de justificação sucinta. 
§ 1º Findo o prazo de apresentação de emendas, o Relator emitirá parecer, no prazo de trinta dias, podendo 
incluir emendas de sua iniciativa ou optar pela apresentação de substitutivo, enviará cópia integral dos autos, em 
meio digital, aos demais Conselheiros, e solicitará a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
§ 2º Em casos de excepcional relevância e urgência, os prazos poderão ser reduzidos ou suprimidos pelo 
Plenário. 
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EMENDA REGIMENTAL N.___, DE ________ DE 2019 
 
 
 
 
 

Acrescenta o inciso IX ao artigo 31 do Regimento Interno 
do Conselho Nacional do Ministério Público, aprovado 
pela Resolução nº 92, de 13 de março de 2013, a fim de 
tornar permanente a Comissão de Aperfeiçoamento e 
Fomento da Atuação do Ministério Público na Área da 
Saúde, instituída por meio da Resolução nº 186, de 5 de 
março de 2018. 

 
 
 
 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso I, da 

Constituição da República e com arrimo no artigo 5º de seu Regimento Interno, em 

conformidade com a decisão Plenária tomada na ____ª Sessão Ordinária, realizada em 

__/__/2019; 

 

  CONSIDERANDO a instituição de um Estado Democrático de Direito 

destinado a assegurar, dentre outros, os direitos sociais como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme preâmbulo da Constituição 

Federal de 1988; 

 

CONSIDERANDO ser indissociável o direito fundamental à saúde da 

concretude dos fundamentos da República Federativa do Brasil, em especial da cidadania e da 

dignidade da pessoa humana, bem como dos objetivos republicanos da construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária e da redução das desigualdades sociais e regionais, inseridos, 

respectivamente, nos artigos 1º e 3º da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que a Constituição preceitua ainda em seu artigo 196 ser a 

saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
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que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 197 do texto constitucional determina que as 

ações e serviços de saúde são de relevância pública e que ao Ministério Público foi conferido 

a tarefa institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos por ela assegurados (art. 129, inciso II); 

 

CONSIDERANDO que resta patente a legitimidade para o Ministério Público 

atuar nesta sensível área, devendo assegurar e defender os direitos difusos dos usuários do 

serviço público de saúde que estejam sofrendo violação; 

 

CONSIDERANDO que a utilização do verbo “zelar” e não “promover”, 

propositadamente utilizado pelo legislador constitucional quanto ao dever de atuação do 

Ministério Público na garantia do direito fundamental à saúde, único assim expresso dentre os 

demais direitos fundamentais, exige-lhe um comportamento positivo, de corresponsabilização 

pelos seus resultados, na perspectiva da consecução prática dos fundamentos e objetivos 

republicanos; 

 

CONSIDERANDO o papel do Conselho Nacional do Ministério Público na 

promoção da integração entre os ramos do Ministério Público, respeitada a independência 

funcional de seus membros e a autonomia da instituição e observada a disponibilidade 

orçamentária e financeira;  

 

CONSIDERANDO que a Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e 

Fomento da Atuação do Ministério Público na Área da Saúde (CES) 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; e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar definitiva a existência de 
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comissão, no âmbito deste Conselho, com abrangência nacional para acompanhar, integrar, 

fortalecer e aperfeiçoar a atuação do Ministério Público brasileiro na tutela da saúde, não 

podendo se delimitar a um curto período, 

 
RESOLVE: 

 
                                                  

Art. 1º. O art. 31 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público, aprovado pela Resolução nº 92, de 13 de março de 2013, passa a vigorar acrescido 

do inciso IX: 

 

“Art. 31. São comissões permanentes do Conselho: 

I – Comissão de Controle Administrativo e Financeiro; 

II – Comissão da Infância e Juventude; 

III – Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público; 

IV – Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial 

e Segurança Pública; 

V – Comissão de Planejamento Estratégico; 

VI – Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência; 

VII – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais; 

VIII –Comissão do Meio Ambiente; 

IX – Comissão de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério 

Público na Área da Saúde.” 

 

Art. 2º. Esta Emenda Regimental entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília,      de               de 2019. 

 
 

ANTONIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


