
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Nacional em Defesa da Saúde 

O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão de Defesa dos 

Direitos Fundamentais e da Comissão de Planejamento Estratégico, realizou a Ação 

Nacional em Defesa do Direito à Saúde, dias 29 e 30 de junho, na sede do CNMP, em 

Brasília. O evento teve como objetivo discutir a atuação do Ministério Público na 

defesa da saúde. 

No primeiro dia, foi apresentada a Recomendação nº 48/2016, que sugere parâmetros 

para a atuação do MP no controle do dever de gasto mínimo em saúde e após será 

discutida a atuação do Ministério Público na fiscalização da Política de Atenção Básica, 

em especial das Unidades Básicas de Saúde.  (para assistir ao vídeo no YouTube, clique 

aqui, e para ver a apresentação em PDF, clique aqui). A recomendação foi originada 

de uma proposta formulada com base nas informações colhidas na audiência pública 

“Custeio constitucionalmente adequado da educação e da saúde e o papel do 

Ministério Público diante da crise fiscal e da necessidade de equilíbrio federativo”, 

debatida com o Grupo de Trabalho de Educação (GT-8), vinculado à CDDF, e que 

contou com a expressiva participação de representantes dos Conselhos de Educação 

e da Saúde, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, de diversos 

Tribunais de Contas do país, de entidades da sociedade civil e de especialistas com 

profundo conhecimento da matéria. Entre outras questões, o texto aprovado 

recomenda que os procuradores-gerais e os diretores dos Centros de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional empreendam esforços para a inclusão do tema 

“Financiamento Constitucional do Direito à Saúde” no ingresso vestibular da carreira, 

nos cursos de formação e atualização dos membros do Ministério Público, bem como 

https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-defesa-dos-direitos-fundamentais/apresentacao
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-defesa-dos-direitos-fundamentais/apresentacao
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-planejamento-estrategico/apresentacao
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/normas/RECOMENDAO_48.pdf
https://youtu.be/Iimz3jVYxx8
https://youtu.be/Iimz3jVYxx8
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomenda%C3%A7%C3%A3o_CNMP_48_de_2016_-_%C3%89lida.pdf


 

para a priorização da temática no planejamento estratégico das unidades. Além disso, 

a recomendação sugere que os ramos do Ministério Público da União e dos Estados 

devem empreender esforços administrativos e institucionais para dar apoio e 

fomentar a atuação dos membros do Ministério Público na defesa do custeio 

constitucionalmente adequado do direito à saúde. O texto também estabelece que os 

membros do Ministério Público com atribuições para atuação na Saúde e no 

Patrimônio Público realizem ações coordenadas para evitar e reprimir quaisquer 

desvios e retrocessos quantitativos ou qualitativos no piso de custeio do direito à 

saúde, acompanhando sua execução orçamentário-financeira e respectiva prestação 

de contas, por meio da avaliação dos instrumentos de gestão e de planejamento na 

saúde (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei 

Orçamentária Anual – LOA, Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde– PAS, 

Relatório Quadrimestral, o Relatório Anual de Gestão – RAG), entre outros. 

No segundo dia, foi discutido o Desenvolvimento Harmônico e Sustentável com foco 

na saúde e elaborado um plano de ação. 

Ao final do evento, os participantes, todos membros do Ministério Público, elaboraram 

um projeto em defesa do direito à saúde, de acordo com tudo que foi debatido ao 

longo dos dois dias. O projeto é composto por ações, a serem realizadas até o final de 

2018. Dentre as principais atividades está a fiscalização das Unidades Básicas de 

Saúde, conforme proposta de Recomendação e instrumento aprovado durante o 

evento da Ação Nacional. Para entrar em vigência, a proposta precisa ser aprovada 

pelo Plenário do CNMP. 

A seguir, a programação do evento, o Acordo de Resultados assinado na ocasião, o 

plano de projeto elaborado e a proposta de Recomendação sobre atuação os MP na 

defesa as Atenção Básica de Saúde.  

Clique aqui para ver a cobertura fotográfica. 

https://www.flickr.com/photos/conselhodomp/albums
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Coordenadora dos Trabalhos: Isabel Porto (MP/CE) 
 

29.0629.0629.0629.06....2017201720172017    ––––    quintaquintaquintaquinta----feirafeirafeirafeira 

13h0013h0013h0013h00 Credenciamento e momento de reflexão    

13h3013h3013h3013h30    Boas-Vindas e contextualização sobre os 
trabalhos da Comissão de Planejamento 
Estratégico e da Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais 

13h513h513h513h50000    Apresentação da metodologia do evento 

14h0014h0014h0014h00    A aplicação da Recomendação n° 
48/20161 do CNMP e a necessidade de 
trabalho coordenado com as promotorias 
de patrimônio público, bem como com o 
MPC – Élida Graziane Pinto2 

15h3015h3015h3015h30 Contribuições e perguntas     

11116h006h006h006h00 Intervalo 

16161616hhhh30303030    Exposição sobre a necessidade de 
uniformizar e aprimorar a atuação do MP 
na fiscalização da Política de Atenção 
Básica, inclusive com itens mínimos para 
avaliação das Unidades Básicas de Saúde - 
Gilmar de Assis (MP/MG) 

11117h007h007h007h00 Contribuições e perguntas 

17h3017h3017h3017h30    Apresentação sobre a fiscalização das UBS 
– Allan Nuno (Departamento de Atenção 
Básica/MS) 

18h318h318h318h30000    Contribuições e perguntas  

19h0019h0019h0019h00 Encerramento do primeiro dia 

    
30303030....06060606....2017201720172017    ––––    sextasextasextasexta----feira feira feira feira     
 

09h0009h0009h0009h00    Exposição sobre a necessidade de 
aplicação de checklist nacional na 
fiscalização das Unidades Básicas de Saúde 
-    Rogério Queiroz (MP/BA) 

09h3009h3009h3009h30    Contribuições e perguntas 

11111111h00h00h00h00 O Desenvolvimento Harmônico e 
Sustentável com foco na saúde, as 
atuações resolutivas de Planejamento e 
Gestão Sistêmicos e o trabalho em 
comitês - Rodrigo Schoeller (MP/RS)    

11112222h00h00h00h00    Contribuições e perguntas 

12h3012h3012h3012h30 Intervalo 

14h314h314h314h30000    Resumo sobre a saúde no relatório do 4º 
Encontro MP e Movimentos Sociais 

                                                 
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/normas/RECOMENDAO_48.pdf 
http://www.financiamentodosdireitosfundamentais.com/p/elida-graziane-pinto.html 
 

11115h05h05h05h00000    Contribuições e perguntas 

15151515h3h3h3h30000    Elaboração do Projeto da Ação Nacional 
em Defesa do Direito à Saúde, conforme 
as contribuições ocorridas durante o 
evento.  

16161616h30h30h30h30    Assinatura do Acordo de Resultados de 
adesão voluntária e natureza indicativa, 
conforme artigo 11 da resolução 147 do 
CNMP. 

11117h007h007h007h00    Considerações finais sobre o evento e 
sugestões de atuação voltadas ao MP e ao 
Fórum Nacional de Saúde. 

17171717h30h30h30h30 Encerramento do evento 

 
 

 
 









 

 

PROJETO DA AÇÃO NACIONAL EM DEFESA DO DIREITO À SAÚDE: 

Comissões do CNMP envolvidas no monitoramento: Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF) e Comissão de Planejamento Estratégico (CPE)1 

Unidade do Ministério Público responsável pela execução da presente ficha de projeto: Ministério Público (completar) 

Nome do coordenador do projeto (indicado pela unidade do MP): (preencher com o membro indicado para assinar o acordo de resultados ou seu eventual substituto) 

Objetivos do Mapa Estratégico Nacional do MP contemplados: Ação 8 O MP assegura o direito à saúde 

PRAZOS GERAIS: 

Duração do projeto: Envio da presente ficha preenchida pelas unidades do MP: 

03/07/17 a 30/11/18 19 de dezembro de 2018 

ATIVIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 

 Fiscalizar e/ou inspecionar as Unidades Básicas de Saúde, conforme proposta de Recomendação e instrumento aprovado durante o evento da Ação Nacional2. 

Indicador: UBS fiscalizada Meta: 13  Responsável: Promotor da saúde  Prazo: jul de 17 até nov 18 Quantidade executada: Preencher  

 Promover o Desenvolvimento Harmônico e Sustentável com foco na saúde e as atuações resolutivas de Planejamento e Gestão Sistêmicos em rede ou comitê, 
nos termos da Recomendação nº 54/2017 do CNMP (por exemplo: §4 do artigo 1º, inciso VI do artigo 3º, artigo 4º, inciso IV do artigo 9º, artigo 10º e 14º)4.  

Indicador: tema pautado na rede ou comitê Meta: 1 Responsável: Promotor da saúde  Prazo: jul de 17 até nov 18 Quantidade executada: Preencher 

 Realizar ações previstas na Recomendação nº 48/2016 do CNMP5, que sugere parâmetros de atuação no controle do dever de gasto mínimo em saúde.  

Indicador: ação prevista realizada (informar a ação) Meta: 1 Responsável:  Promotor da saúde Prazo: jul de 17 até nov 18 Quantidade executada: Preencher 

ATIVIDADES DO FÓRUM NACIONAL DA SAÚDE DO CNMP: 

 Realizar Audiência Pública sobre o Financiamento da Política de Atenção Básica, conforme proposta ocorrida no 4º Encontro MP e Movimentos Sociais. 

Indicador: Audiência realizada Meta: 1 Responsável: Fórum Nacional de Saúde Prazo: 30/11/17 Quantidade executada: Preencher 

 Promover “Campanha Nacional: O MP na defesa do acesso e da qualidade da atenção básica”. 

Indicador: Campanha realizada Meta: 1 Responsável: Fórum Nacional de Saúde Prazo: 30/11/17 Quantidade executada: Preencher 

 
1 E-mails: direitosfundamentais@cnmp.mp.br e cpe@cnmp.mp.br  
2  Proposta de recomendação e instrumento sugerido em: 
3 Cada unidade do MP pode aumentar sua meta de acordo com sua capacidade.  
4  Matriz de convergência para o Desenvolvimento Harmônico e Sustentável em: 
5  Recomendação em: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/normas/RECOMENDAO_48.pdf 
 Palestra sobre em: https://www.youtube.com/watch?v=Iimz3jVYxx8&feature=youtu.be M 
 Material sobre em: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomenda%C3%A7%C3%A3o_CNMP_48_de_2016_-_%C3%89lida.pdf 

mailto:direitosfundamentais@cnmp.mp.br
mailto:cpe@cnmp.mp.br
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/normas/RECOMENDAO_48.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Iimz3jVYxx8&feature=youtu.be
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendação_CNMP_48_de_2016_-_Élida.pdf


 

MINUTA DE PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

RECOMENDAÇÃO Nº _________________________ 

Atuação do Ministério Público no dever constitucional de 
defesa do acesso e da qualidade da Atenção Básica de Saúde; 
na execução das atividades relacionadas à Ação Nacional da 
Saúde e dá outras providências. 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 

competência fixada no artigo 130-A, §2°, I, da Constituição Federal, e com 

fundamento nos artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno do Conselho 

Nacional do Ministério Público – RICNMP, nos autos da Proposição n° 

_____________, julgada na _____Sessão Ordinária, realizada em 

________________; 

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 as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata, conforme § 1º do artigo 5º da 

Constituição Federal; 

Considerando a competência comum da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, em regime de solidariedade, de cuidar da saúde, garantido, por 

meio de efetivas políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doenças e de outros agravos, na forma do artigo 23, inciso II e 196 da 

Constituição Federal; 

Considerando que compete aos municípios prestar, com a cooperação 



técnica e financeira da União e dos Estados, serviços de atendimento à saúde da 

população, conforme artigo 30, inciso VII da Constituição Federal; 

Considerando a possibilidade da intervenção da União nos Estados e no 

Distrito Federal nos casos, dentre outros, da falta de aplicação do mínimo da 

receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde, conforme artigo 34, inciso VII, “e” da Constituição 

Federal; 

Considerando a possibilidade da intervenção dos Estados nos municípios 

nos casos, dentre outros, da falta de aplicação do mínimo da receita municipal 

na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 

saúde, conforme artigo 35, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando a existência dos princípios do Direito Administrativo 

Constitucional expressamente descritos no artigo 37 da Constituição Federal, de 

observância obrigatória pela administração pública direta ou indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, em especial o da eficiência; 

Considerando a não aplicabilidade da vedação do princípio 

constitucional da não afetação de receitas de impostos a órgão, fundos ou 

despesas nos casos da destinação de recursos para as ações e serviços públicos 

de saúde, dentre outros, na forma do artigo 167, inciso IV da Constituição 

Federal; 

Considerando ser indissociável o finalismo da Constituição Econômica, 

prevista na Ordem Econômica e Financeira (artigo 170) com a Constituição 

Social, fundada nos fundamentos e objetivos republicanos (preâmbulo, artigo 1º 

e 3º), nos direitos e garantias fundamentais (artigo 5º e 6º) e na Ordem Social 

(artigo 193); 

Considerando que a Constituição Econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, somente se justifica, no paradigma do 

Estado Democrático de Direito, se assegurar a todos, como precípua finalidade, 

a existência digna, conforme os ditames da justiça social e observados, dentre 

outros, os princípios da redução das desigualdades regionais e sociais (artigo 170, 

VII da Constituição Federal); 



 Considerando que a Ordem Social, esculpida no artigo 193 da 

Constituição Federal, sustentada pela Constituição Econômica, tem como base o 

primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais; 

Considerando que a Constituição Social, justificada pelo paradigma do 

Estado Democrático de Direito, assegura a seguridade social, compreendida por 

um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social, conforme artigo 194 da Constituição Federal; 

Considerando a importância dos princípios da seguridade social, de 

observância cogente, com repercussão imediata para a Constituição Econômica, 

dentre outros, da garantia da universalidade da cobertura e do atendimento e 

da sua irredutibilidade, denotando, com clareza solar, a coexistência dos 

princípios da vedação da proteção insuficiente e do retrocesso (assistencial e 

financeiro) constitucional, conforme artigo 194, § único da Constituição Federal; 

Considerando que o artigo 196 da Constituição Federal, verdadeira 

moldura, irradiador de efeitos para todo o sistema jurídico, político e social, 

determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doenças e de outros agravos, devendo ser assegurada por todos os entes da 

Federação;  

Considerando que as ações e serviços de saúde foram categoricamente 

guindados ao status de relevância pública, na forma do artigo 197 da 

Constituição Federal, único assim assegurado pelo legislador constituinte; 

Considerando 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 artigo 198 da Constituição Federal; 

Considerando que o Ministério Público possui o dever institucional de 

defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e 

individuais indisponíveis, conforme artigo 127 da Constituição Federal; 

Considerando que, 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 artigo 129, II da Constituição 

Federal; 

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 que a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

no seu artigo 2º, dispõe ser a saúde um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício; 

Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que a 

interpretação da norma programática do direito à saúde não pode transformá-

la em promessa constitucional inconsequente, não podendo esse seu caráter, 

que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro, não pode converter-

se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 

maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado (STA 174 – AgR – j. 17/03/2010); 

Considerando que a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 

2012, que regulamenta o § 3º do artigo 198 da Constituição Federal, dispõe 

sobre a transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle dos órgãos 

gestores da saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

Considerando que no tocante à fiscalização da gestão da saúde – Seção 

IV da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, é determinante em 

apontar o Ministério Público como um dos destinatários acerca das 

informações sobre o descumprimento de quaisquer de suas disposições legais; 

Considerando a existência da Recomendação CNMP nº 54, de 28 de 



março de 2017 que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação 

Resolutiva do Ministério Público; 

Considerando a instituição do Plano Nacional de Atuação do Ministério 

Público em Saúde Pública, aprovado pelo Conselho Nacional de Procuradores-

Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), na sua reunião 

ordinária, ocorrida em Salvador/BA, nos dias 25 a 27 de agosto de 2004, bem 

como I Encontro Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde (AMPASA), 

conforme documento intitulado “Carta de Salvador”; 

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, 

RECOMENDA: 

Artigo 1º. Os membros do Ministério Público, incumbidos do dever de 

zelar pelo direito fundamental à saúde, de relevância pública constitucional, 

respeitadas suas especificidades regionais e sua independência funcional, 

devem empreender esforços na execução das atividades da Ação Nacional em 

defesa do direito à saúde, por meio de projetos ou ações coordenadas, 

assegurada a formação de parcerias e trabalhos em rede de cooperação com 

setores público, privado, sociedade civil organizada e comunidade em geral. 

Artigo 2º. Para os fins de facilitação na construção desses projetos e 

ações, com vistas à sua execução, planejada, coordenada, integrada e sistêmica, 

o Fórum Nacional de Saúde, instituído pela Portaria CNMP-PRESI nº 200, de 28 

de outubro de 2014, integrado à Comissão de Defesa dos Direitos 

Fundamentais (CDDF), elaborará e aprovará instrumentos que poderão ser 

utilizados em fiscalização/inspeção. 

Artigo 3º. O Fórum Nacional de Saúde, integrado à Comissão de Defesa 

dos Direitos Fundamentais (CDDF), disponibilizará, no sítio do Conselho 

Nacional do Ministério Público, instruções para a utilização desses instrumentos. 

Artigo 4º. As unidades do Ministério Público devem empreender 

esforços para remessa das informações dos resultados das atividades 

desenvolvidas na Ação Nacional, em especial das fiscalizações e/ou inspeções 

da gestão pública de saúde, para sistematização e publicação pela Comissão de 

Planejamento Estratégico – CPE e pela Comissão de Defesa dos Direitos 



Fundamentais - CDDF. 

Artigo 5º. A Administração Superior, em especial a Corregedoria-Geral 

do respectivo Ministério Público, valorizará, como atuação resolutiva do 

membro do Ministério Público, a fiscalização e/ou inspeção da gestão pública 

de saúde, bem como as atividades relacionadas à ação nacional em defesa do 

direito à saúde, na forma da Recomendação CNMP nº 54, de 28 de março de 

2017. 

Artigo 6º. Recomenda-se às Chefias do Ministério Público adoção de 

efetivas providências, programáticas, respeitados os aspectos orçamentários, 

que fortaleçam a atuação constitucional dos Órgãos de Execução na tutela do 

direito à saúde, devendo: 

I – Criar Promotorias de Justiça e Procuradorias de Justiça, 

especializadas na Defesa da Saúde, observadas as peculiaridades de cada 

Instituição; 

II – Criar Centros de Apoio Operacionais de Defesa da Saúde ou órgãos 

equivalentes, para proporcionar o devido suporte técnico aos Órgãos de 

Execução; 

III – Inserir a disciplina de direito sanitário no elenco daquelas exigidas 

em concursos públicos para ingresso na carreira, cursos de formação e de 

vitaliciamento, propiciando, outrossim, avaliação acerca do preparo profissional 

nesse campo jurídico;  

IV – Regulamentar a atuação prioritariamente na tutela coletiva, 

observadas as peculiaridades de cada Instituição. 

V – Assegurar a convergência estrutural, por meio de recursos técnicos 

e logísticos, necessários para consecução qualitativa da atuação finalística dos 

Órgãos de Execução e dos Centros de Apoio Operacionais da área da saúde. 

Artigo 7º. Fica criada a estratégia da “Semana Nacional de Mobilização 

do Ministério Público na defesa do acesso e da qualidade da Atenção Básica”, 

como Ação Nacional, coordenada pela Comissão de Planejamento Estratégico 

(CPE) e pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF) do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, a ser executada anualmente. 

Artigo 8º. Esta recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 


