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RESUMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
Os avanços no processo de reconhecimento dos direitos humanos são notáveis, 
principalmente no plano jurídico formal. No Brasil, um conjunto significativo de 
direitos foi conquistado com a aprovação da Constituição Federal de 1988, dentre os 
quais se destaca o direito à saúde.  Fruto das lutas travadas pelo Movimento de 
Reforma Sanitária, a saúde foi reconhecida como política pública de Seguridade 
Social, juntamente com a Assistência e a Previdência Social, tendo por princípios a 
universalidade e a integralidade, além de garantir a participação popular nas 
decisões políticas referentes ao campo sanitário. Não obstante as inegáveis 
mudanças já alcançadas com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
ainda persiste uma enorme distância entre o que diz a lei e a realidade cotidiana 
predominante na grande parte do país. Diante da dificuldade de acesso aos serviços 
assistenciais do SUS, cresce paulatinamente a procura da população por órgãos de 
defesa, dentre os quais o Ministério Público, o qual, a partir da atual Constituição 
Federal, tem o dever de exigir que a lei seja concretizada por parte do Poder 
Público, para implementação efetiva e adequada do SUS e dos demais direitos 
humanos. Utilizando a pesquisa quantitativa e documental, este trabalho se propôs 
ao estudo da efetivação do direito à saúde no Brasil, dentro dos marcos do 
capitalismo, tendo por objetivo analisar a atuação do Ministério Público de 
Pernambuco frente às denúncias de omissão do Estado ou oferta insuficiente dos 
serviços de assistência à saúde em Recife. Através dos dados coletados, identificou-
se que o Ministério Público, fazendo uso de diferentes instrumentos de atuação, 
principalmente das medidas extrajudiciais, contribuiu para a efetivação do direito à 
saúde, ampliando o acesso individual e coletivo às ações e serviços do SUS.   
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves:  Direitos Humanos,  direito à saúde, Ministério Público.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 
 

The progresses on the recognition process of the human rights are notable, mainly in 
the formal juridical level. A significant sets of rights were conquered in Brasil with the 
approval of the Federal Constitution of 1988, among which it stands out right to 
health. As a consequence of the struggle joined by the Movement of Sanitary Reform, 
health was recognized as public politics of Social Security, along with the Assistance 
and Social Previdential, getting universality and the integrity principles besides the 
assurance of a popular participation in the referring political decisions to the sanitary 
field. In despite of the undeniable improving changes already reached with the 
implantation of the Unique Health System (SUS), it still persists an enormous distance 
between what the law says and the  predominant daily reality in the great part of the 
country. Due to the hard access to the assistance services of SUS, it increases 
gradually the population search for defense organs, among them the Public 
Prosecution Service, which, over the current Federal Constitution, has the duty of 
demanding that the law be rendered on the part of the Public Power, for an effective 
and appropriate implementation of the SUS as also to others human rights. Using the 
quantitative and documental research, this work proposes the study of the rendering 
effective act to the right of the health in Brazil, inside of capitalism marks, having the 
objective to analyze the performance of the Public Prosecution Service of Pernambuco 
facing ahead omission accusations by the State or insufficient offer of health services 
attendance in Recife. Through data collected it was identified, that the Public 
Prosecution Service, making use of different of performance instruments, specially 
those of extrajudicial measures, contributed to the rendering effective act of health 
right, enlarging the individual and collective access to the actions and services of  
SUS. 
 
 
 
 
 
Key-words: Human Rights,  right to public health,  Public Prosecution Service. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

A Constituição Federal de 1988 elevou o Ministério Público a uma das mais 

importantes instituições de justiça do país ao redimensionar suas funções e romper 

com o perfil anteriormente adquirido. As novas bases legais, estabelecidas nos 

artigos 127 a 129, asseveraram sua independência funcional e administrativa, 

desvinculando-o dos poderes do Estado aos quais historicamente esteve 

subordinado, e estabeleceram novas garantias para o desenvolvimento de suas 

atribuições, como a vitaliciedade e inamovibilidade de seus membros. 

 

O fortalecimento institucional é verificado na significativa missão que lhe foi 

conferida e na relação desta com a consolidação do Estado Democrático de Direito, 

eis que, de acordo com a Carta Magna, deve proteger a ordem jurídica, o regime 

democrático e os direitos sociais e individuais indisponíveis, o que deu legitimidade 

ao Ministério Público para atuar em grandes questões de repercussão nacional, 

como no campo das ações civis públicas de responsabilização de políticos por atos 

de improbidade administrativa, e, especialmente, na defesa dos direitos humanos. 

 

Os direitos humanos, compreendidos como conjunto articulado e interdependente 

dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, reconhecidos 

inicialmente nos países europeus durante a Modernidade, foram incorporados 

tardiamente ao nosso ordenamento jurídico e ganharam impulso apenas no período 

pós-ditadura de 1964, alcançando avanços significativos na década de 1990 

(MONDAINI, 2008). No entanto, as conquistas no plano jurídico-formal não foram 

acompanhadas pelo processo de efetivação dos direitos, principalmente, dos direitos 

sociais, uma vez que, atrelado ao desenvolvimento de um Estado considerado de 

bem-estar restrito ou incompleto, marcado pela seletividade e limitações no 

atendimento da população, houve a opção político-econômica governamental pelo 

neoliberalismo, baseado nos princípios da economia de mercado e na regulação 

estatal mínima, o que barrou a consolidação de um padrão universal de proteção 

social.      



 

A Seguridade Social, composta pelo tripé Saúde, Assistência Social e Previdência 

Social, atendendo às reivindicações históricas da classe trabalhadora, representou a 

promessa de afirmação dos direitos sociais no Brasil, o que não se efetivou, 

prevalecendo a execução de políticas focalizadas, restrição do acesso universal e 

investimento insuficiente para estruturação das ações, estando os recursos 

submetidos à lógica do ajuste fiscal, não permitindo a ampliação dos serviços nem a 

manutenção de sua qualidade, diante da crescente demanda da população 

(BEHRING, 2003).     

 

A tendência ao desenvolvimento de programas seletivos contra a pobreza, que 

introduzem critérios para alocação de recursos, e a focalização dos grupos de 

usuários, restritos a uma pequena parcela da população, viabiliza o processo de 

privatização das políticas. Isto ocorre, principalmente, nos campos da saúde, 

educação e previdência, impulsionando o acesso via mercado, já que os serviços 

públicos não garantem a qualidade nem o acesso universal. 

 

Na saúde, a criação do SUS pautado nos princípios da integralidade, 

descentralização, universalidade e participação popular, representou uma das 

conquistas mais significativas da Constituição de 1988. Todavia, as mudanças que 

caracterizaram a contra-reforma do Estado interromperam os avanços na direção da 

concretização das prerrogativas legais. As freqüentes notícias veiculadas nos mais 

variados instrumentos de mídia mostram o desrespeito ao direito à saúde, seja pela 

falta de medicamentos, leitos e profissionais suficientes que dêem conta do número 

de pessoas que precisam de assistência à saúde, bem como, pelo acesso precário 

da maioria dos brasileiros às condições satisfatórias de saneamento e habitação, 

proporcionando uma vulnerabilidade permanente, que favorece o processo de 

adoecimento e morte. 

 

Desmonta-se, portanto, a proposta de política pública de saúde construída pelo 

Movimento de Reforma Sanitária, que se pautou na concepção de Estado 

democrático e garantidor de direitos, abrindo caminhos para o crescimento do setor 

privado, o qual, investindo em tecnologia e serviços, passa a ser cada vez mais 

procurado, beneficiando-se pelos entraves no Sistema Único de Saúde. Neste 



 

sentido, consideramos que as medidas adotadas pelo Poder Público nos últimos 

anos, voltadas para a contenção de gastos e a garantia de um mínimo de ações, 

para os que não podem pagar, constituem-se em alavancas para a expansão do 

projeto de privatização da saúde no país (BRAVO, 2006).         

 

Diante das crescentes situações de violação do direito à saúde, cresce, 

paulatinamente, a procura da população por órgãos de defesa e garantia desse 

direito, dentre os quais o Ministério Público, que de acordo com suas atribuições 

legais, deve exigir que a lei seja concretizada por parte do Poder Público, para a 

implementação efetiva e adequada do SUS e dos demais direitos humanos. 

 

Nesta perspectiva, sem a pretensão de esgotar o assunto e visando contribuir com o 

estudo dos direitos sociais, e em particular, do direito à saúde, e do seu processo de 

exigibilidade através do Ministério Público, este trabalho se propôs ao estudo da 

efetivação do direito à saúde no Brasil, compreendendo-o como um fenômeno 

complexo e de múltiplas determinações, dentro dos marcos do capitalismo.   

 

Tem como objetivo geral analisar a atuação do Ministério Público de Pernambuco 

frente às situações de violação do direito à saúde em Recife nos Procedimentos de 

Investigação Preliminar instaurados em 2007, e como objetivos específicos 

identificar e analisar as denúncias recebidas pela Promotoria de Defesa da Saúde 

da Capital, referentes a omissão do Estado ou oferta insuficiente dos serviços de 

assistência do SUS; analisar os pareceres da instituição e identificar as medidas 

adotadas para resolução dos casos; e analisar os resultados obtidos por meio das 

medidas extrajudiciais no processo de exigibilidade política e jurídica para garantir o 

direito à saúde.  

 

Ao considerar que o processo de pesquisa e a construção do conhecimento 

científico, que é sempre histórico e socialmente condicionado (MINAYO, 1994), 

exigem do pesquisador um conjunto de escolhas, dentre as quais a seleção dos 

instrumentos mais adequados para a sua investigação, a opção metodológica do 

nosso estudo foi pela pesquisa quantitativa para apreender as múltiplas 

determinações da realidade. É um estudo descritivo, no qual os fatos foram 



 

observados, registrados e analisados, a partir do estudo de caso, estratégia indicada 

na pesquisa social de fenômenos contemporâneos, compreendidos dentro de seu 

contexto real de manifestação, que faz uso de várias fontes de evidências e 

beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 

coleta e análise de dados (YIN, 2005). 

 

Foram utilizados como instrumentais a pesquisa bibliográfica para elaboração do 

marco teórico, o qual serviu de referencial para análise crítica do direito à saúde e do 

Ministério Público, inserido no contexto das mudanças recentes do Estado brasileiro, 

e no processo de coleta dos dados a pesquisa documental, entrevistas semi-

estruturadas e observação assistemática. O universo da pesquisa foi constituído 

pelas denúncias recebidas pelo Ministério Público de Pernambuco, na Promotoria de 

Justiça de Defesa da Saúde da Capital, por ser este um espaço privilegiado no 

acolhimento de casos em que há descumprimento do direito à saúde pelo Estado, e 

cujas ações dão visibilidade ao conflito em torno da real efetivação desse direito 

social.  
 

Para abordagem do assunto, este trabalho está organizado em três capítulos e uma 

conclusão. No primeiro capítulo é desenvolvido o processo de afirmação dos direitos 

humanos no curso da Modernidade, trazendo o debate sobre a formação do Estado 

Moderno e as bases sociais, políticas e jurídicas que contribuíram para o surgimento 

dos direitos civis, políticos e sociais. Também é abordada a evolução do Ministério 

Público brasileiro, a partir de suas funções definidas nas várias Constituições, 

delineando as principais mudanças pelas quais passou no decorrer dos anos e os 

contornos jurídicos que lhe caracterizam na atualidade. 

 

O segundo capítulo traz a discussão sobre a trajetória da Política de Saúde no 

Brasil, a partir da década de 30, articulando-a as determinações sócio-históricas 

nacionais, e destaca os avanços conquistados com a aprovação da Constituição 

Federal de 1988, quando a saúde foi declarada como direito de todos e dever do 

Estado. O capítulo também aborda os impactos da contra-reforma brasileira no 

Sistema Único de Saúde e os entraves para sua efetivação, bem como a atuação do 



 

Ministério Público na garantia desse direito, no exercício de suas atribuições 

definidas legalmente.     

 

No último capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa de campo e sua 

análise, tendo como referência a discussão teórica dos capítulos anteriores, 

destacando as denúncias recebidas pela Promotoria de Saúde, o perfil dos 

demandatários, as medidas adotadas pela instituição e os resultados obtidos no 

processo de defesa do direito.  

 

Por fim, conclui-se que, frente às situações de violação do direito à saúde, o 

Ministério Público contribuiu para ampliação do acesso individual e coletivo aos 

serviços do SUS, em consonância com sua função de zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos positivados, 

fazendo uso, principalmente, de medidas extrajudiciais, intervindo para resolução 

das denúncias, prioritariamente, a partir da negociação direta com os gestores e 

órgãos públicos, optando pela ação civil pública e intervenção do Poder Judiciário 

apenas nos casos em que foram esgotadas as possibilidades políticas e 

administrativas sem a correspondente efetivação do direito.  
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1. O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
 
 
Adentramos o século XXI com grandes avanços no processo de reconhecimento dos 

direitos humanos1, principalmente, no campo jurídico-formal. Um significativo 

conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, construídos 

historicamente, já se encontram positivados em muitos países, afirmando-se num 

contexto de luta para responder as aspirações concretas dos homens que, enquanto 

membros de uma sociedade, seguem em defesa de novas liberdades ou contra 

velhas formulações de direitos e deveres que já caducaram no tempo (BUSSINGER, 

1997). 

 

No Brasil, a aprovação da Constituição Federal de 1988, conhecida como a 

Constituição cidadã, e de um conjunto de outras leis dela decorrentes2, estruturou 

um arcabouço legal considerado um dos mais avançados do mundo, extremamente 

favorável ao desenvolvimento dos direitos humanos. Além disso, o país ratificou os 

principais tratados internacionais de proteção desses direitos, incorporando-os ao 

seu ordenamento jurídico3.     

 

É de registrar, portanto, que os desafios que nos cercam não estão situados 

predominantemente na construção de um universo normativo novo (NUNES 

JÚNIOR, 2004), mas sim na concretização da lei. Nossos problemas perpassam, 

sobretudo, pela garantia e defesa dos direitos positivados, com o objetivo de impedir 

as constantes violações (BOBBIO, 1992).   

 

                                                           
1 Por direitos humanos entendemos o “conjunto articulado e interdependente dos direitos civis, políticos, sociais, 
econômicos e culturais, fundados, para além da idéia de universalidade, no princípio da indivisibilidade e no 
horizonte da internacionalização” (MONDAINI, 2008, p. 12). São direitos históricos, nascidos em certas 
circunstâncias, que emergem gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das 
transformações das condições de vida que essas lutas produzem (BOBBIO, 1992). 
2 Dentre essas leis, destacamos a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8.069/1990), o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), a Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei nº 8.742/1993), o Estatuto do Idoso (Lei. 10.749/2003) e a Lei Maria da Penha (Lei nº. 
11.340/2006).  
3 Dentre outras, o Brasil é signatário da Convenção para Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 
a Mulher (1979), Convenção sobre os Direitos das Crianças (1989), dos Princípios das Nações Unidas em Favor 
das Pessoas Idosas (1991) e da Convenção Interamericana para Eliminação de todas as Formas de discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (1999).  



 

Entendemos que as lutas cotidianas, frente a esta realidade, tornam-se 

fundamentais, uma vez que representam a possibilidade de mudança, em busca de 

um outro padrão de sociabilidade, sejam elas travadas pelos movimentos sociais, 

entidades da sociedade civil organizada ou outros atores, que nos mais variados 

espaços buscam o controle social4 do Estado5 e a redefinição dos interesses que 

pautam as decisões políticas. São as lutas sociais que tensionam as relações 

históricas estabelecidas entre o Estado e a sociedade, contribuindo para 

consolidação dos direitos, através das mobilizações ou outras ações de resistência e 

de participação popular6. 

 

O Ministério Público, neste cenário, também ganha destaque. Com o papel de 

fiscalizar o cumprimento da lei, tem como desafio crucial a ser enfrentado o 

problema da não efetivação dos direitos, principalmente dos direitos sociais, tendo 

em vista a persistente desigualdade que acompanha o país, claramente verificada 

no grande número de pessoas que não têm acesso às condições mínimas de 

sobrevivência em pleno século XXI.  

 

O redimensionamento das funções institucionais ocorrido nas últimas décadas deu 

ao Ministério Público legitimidade para atuar em questões de interesse coletivo, com 

o propósito final de defesa dos direitos humanos. Na contemporaneidade, é 

referendado como guardião da Constituição e fiscal da lei, fazendo uso de 

importantes prerrogativas no desenvolvimento de sua missão. Isto significa que 

                                                           
4 Controle social é um dos elementos constitutivos da esfera pública, que implica no acesso aos processos que 
informam decisões da sociedade política, os quais devem viabilizar a participação da sociedade civil organizada 
na formulação e na revisão das regras que conduzem as negociações e arbitragens sobre os interesses em jogo, 
além da fiscalização daquelas decisões, segundo critérios pactuados. Um dos principais instrumentos são os 
conselhos que possibilitam a participação popular na elaboração, implementação e fiscalização das políticas 
sociais (RAICHELIS, 2006).   
5 No sentido moderno, o Estado aparece como exigência histórica de se constituir um poder central, supremo e 
soberano para gerir os conflitos sociais e econômicos. É o locus institucional para tratar da gestão e da regulação 
da vida em sociedade (SILVA, 1999). Segundo Pereira (2002, p. 26), constitui-se num “conjunto de relações 
criado e recriado num processo histórico tenso e conflituoso em que grupos, classes ou frações de classe se 
confrontam em defesa de seus interesses particulares”. Neste trabalho, reiteramos a compreensão de que, embora 
venha se pautando historicamente sob a hegemonia do capital, assegurando-lhe as condições políticas e 
econômicas para sua produção e reprodução, o Estado não é propriedade exclusiva deste, uma vez que também 
tem atendido as demandas das classes subalternas, através das políticas sociais. 
6 No curso da história, os homens têm se utilizado de diferentes estratégias para conquistar direitos. Por muito 
tempo, essas estratégias, dentre as quais as mobilizações e ações de resistência, como a greve, as passeatas e os 
protestos, foram considerados marginais e disfuncionais à ordem social vigente, sendo seus participantes  
fortemente punidos (GOHN, 2000). 



 

novos desafios têm sido postos para todos que formam a instituição, membros e 

servidores, exigindo destes novas competências e posturas no cumprimento de suas 

funções ministeriais. 

 

Neste capítulo, nosso objetivo é discorrer sobre o processo de afirmação histórica 

dos direitos humanos no curso da Modernidade e a evolução do Ministério Público 

brasileiro, delineando as principais mudanças sofridas no decorrer dos anos e os 

contornos jurídicos que lhe caracterizam na atualidade. 

 

 

1.1. O Estado Moderno e o desenvolvimento dos Direitos Humanos 
 
 
É no Século XVIII, mais precisamente no processo de formação do Estado Moderno 

nos países europeus, que vamos encontrar os elementos para compreensão do 

movimento histórico de afirmação dos direitos humanos, que na contemporaneidade 

são alvo de defesa e proteção do Ministério Público.  

 

A Idade Moderna, inaugurando um novo período na história da humanidade, foi 

marcada pelo predomínio da razão e por uma concepção individualista7 na forma de 

entender o mundo e o homem, caracterizando-se pelo surgimento progressivo de 

uma sociedade urbana, industrial e capitalista, em substituição à sociedade medieval 

de outrora, eminentemente rural, agrícola, feudal e aristocrata (MONDAINI, 2006), 

fruto das mudanças de ordem material (reflorescimento do comércio e o surgimento 

das fábricas), e no campo das idéias e valores (pautados pelo humanismo e 

racionalismo), geradas segundo as exigências dos novos tempos.  

 

O conjunto das transformações econômicas, ideológicas e sociais, ocorridas, 

sobretudo, na Europa do século XVI em diante, concorreram para a formação do 

Estado Moderno e a instituição de um referencial político que possibilitou o primeiro 

                                                           
7 De acordo com Bobbio (1992), a concepção individualista, contrapondo-se à concepção orgânica, fundamenta-
se na idéia de que primeiro vem o indivíduo e depois o Estado, uma vez que é o indivíduo o formador do Estado 
e não o contrário.  Destaca o autor que o jusnaturalismo foi a doutrina filosófica que fez do indivíduo, e não mais 
a sociedade, o ponto de partida para a construção de uma doutrina da moral e do direito (BOBBIO, 1992, p.75).    



 

ciclo de afirmação dos direitos fundamentais do homem, os direitos civis e políticos, 

os quais foram se ampliando até formar o que hoje identificamos por direitos 

humanos. 

 

É a partir do Estado Moderno que surgem as concepções de soberania, Estado-

nação e Constitucionalismo, cujos fundamentos moldaram nossa atual sociedade 

(RITT,2002), e ao seu processo de criação está vinculado o maior movimento de 

idéias em torno da afirmação dos direitos fundamentais da pessoa humana, com 

destaque para o pensamento filosófico de Hobbes8 (1588-1619), Locke9 (1632-1704) 

e Rousseau10 (1712-1778), embora se reconheça que as origens mais remotas da 

fundamentação desses direitos se encontrem ainda no mundo antigo11 

(BUSSINGER,1997).  

 

Registra Bobbio (1992) que uma das principais características da formação do 

Estado Moderno está na inversão de perspectiva que se deu na relação política, 

estabelecida entre Estado/cidadão ou soberano/súditos. Anteriormente marcada 

pelo ponto de vista dos direitos do soberano, a relação política passa a ter como 

referência os direitos do cidadão (não mais considerado súdito): rompe-se com o 

                                                           
8 Em Hobbes, vamos encontrar a idéia de que os homens viviam  num estado de natureza, caracterizado pelo 
permanente conflito entre eles, e que,  por meio de um contrato social, instituem um poder centralizador, o 
grande Leviatã, que assegurará a paz civil. Desse filósofo destaca-se a concepção do direito à vida, base primeira 
e fundamental dos direitos humanos (WEFFORT, 2002).   
9 O pensador inglês Locke, diferente de Hobbes, vai compartilhar da idéia que o homem no estado de natureza 
não vive em guerra e sim num estado de relativa paz e harmonia, no entanto, vai precisar instituir um poder que 
preserve e consolide ainda mais os direitos naturais e inalienáveis do ser humano, isto é, o direito à vida, à 
liberdade, à propriedade, à resistência contra a opressão e a tirania. É considerado o grande inspirador das 
declarações de direitos do homem  e quem estabeleceu as bases fundamentais em que se apóiam o pensamento 
liberal (BUSSINGER, 1997). 
10 Para Rousseau, a liberdade é o primeiro e o mais fundamental direito natural do homem. Considerava que a 
origem da desigualdade social estaria relacionada com o surgimento da propriedade privada e defendia um ideal 
de sociedade fundado em princípios universais, no qual predominassem a liberdade, a igualdade e o bem-estar de 
todos, e onde os interesses individuais não se sobreponham aos interesses da vida coletiva. Suas idéias tiveram 
forte influência sobre os movimentos que levaram às lutas pela independência dos Estados Unidos e à Revolução 
Francesa (MEDEIROS, 2007).  
11 Reconhece-se que o período da antiguidade, principalmente através da religião e da filosofia, influenciou 
diretamente o pensamento jusnaturalista e suas concepções, levando ao surgimento da primeira geração de 
direitos. Sobre isto, destaca Sarlet que as noções preliminares sobre dignidade humana, que permeavam as mais 
remotas civilizações, foram lentamente se desenvolvendo na consciência dos indivíduos e dos povos, 
proporcionando profundas mudanças nas relações sociais, entre o homem e seus semelhantes, e especialmente, 
entre o homem e o poder político. Destaca o autor que a idéia de liberdade e igualdade dos homens que permeia 
a concepção dos Direitos Humanos origina-se na filosofia clássica greco-romana e no pensamento cristão 
(SARLET, 2004).  

 
 



 

ponto de vista tradicional que atribuía aos indivíduos, sobretudo, obrigações, a 

começar pelo dever da obediência às leis, isto é, às ordens do soberano, 

inaugurando-se a “era dos direitos”. Para o autor, 

 
 
A inversão de perspectiva, que a partir de então se torna 
irreversível, é provocada, no início da era moderna, principalmente 
pelas guerras de religião, através das quais se vai afirmando o 
direito de resistência à opressão, o qual pressupõe um direito ainda 
mais substancial e originário, o direito do indivíduo a não ser 
oprimido, ou seja, a gozar de algumas liberdades fundamentais: 
fundamentais porque naturais, e naturais porque cabem ao homem 
enquanto tal e não dependem do beneplácito do soberano (1992, 
p.24).     

 

  

Como destaca Bobbio, é na filosofia jusnaturalista que os primeiros direitos estarão 

apoiados, justificando-se sob o argumento que o homem possui direitos naturais, 

inerentes à própria natureza humana, os quais independem da positividade da 

ordem em que vive, e que, como tais, são invioláveis por parte dos detentores do 

poder político (BOBBIO, 1992). Os assim chamados direitos civis, que enfatizavam 

as liberdades individuais, incluíam o direito à vida e à sobrevivência, à liberdade de 

pensamento e de movimento (ir e vir) e à propriedade, e seu reconhecimento 

implicou uma limitação do poder do Estado, obrigando-o a uma atitude de não 

impedimento, a uma abstenção (BUSSINGER, 1997).      

 

As lutas em torno da afirmação dos direitos civis, com vanguarda da burguesia que 

buscava ascensão política equivalente à sua condição econômica e social, têm na 

Revolução Francesa de 1789 um dos momentos históricos mais significativos ao 

reconhecer os direitos do homem, mediante a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, e ao instaurar o Estado Liberal, cuja tarefa era resguardar as liberdades 

individuais12.  

 

Distanciando-se das características do Absolutismo, o Estado Liberal vai basear-se 

na desconcentração dos poderes do Estado e, sob a teoria de Montesquieu (1748), 

vai adotar como princípio político a separação entre Executivo, Legislativo e 
                                                           
12 Além da Revolução Francesa, destacam-se no processo de afirmação das liberdades individuais as Revoluções  
Inglesas ( 1640 e 1688) e a Independência dos Estados Unidos da América (1776).  



 

Judiciário, correspondentes às três funções estatais (legislação, administração e 

jurisdição), os quais deveriam manter o equilíbrio entre si e respeitar seus limites de 

atuação, de acordo com as atribuições de cada um.  

 

Uma outra importante característica desse Estado é a incorporação do princípio da 

legalidade, que marca a passagem do comando “pessoal”, presente no Antigo 

Regime, para o comando da lei, conferindo limitação jurídica do arbítrio do Poder 

Público e a estabilidade jurídica das garantias individuais liberais. Essa mudança 

significou a redução do Estado ao jurídico e o surgimento do chamado Estado de 

Direito, isto é, aquele que carrega em si a prescrição da supremacia da lei sobre a 

administração, caracterizando-se pela autolimitação do Estado pelo Direito13 (RITT, 

2002). Neste sentido, 

 
O Estado de Direito é a típica criação dos ideais liberais, 
solidificando-se com a tomada do poder pelos burgueses, que 
impuseram ao Estado o objetivo de concretizar o ideário liberal 
referente ao princípio da legalidade, vale dizer, a submissão da 
soberania estatal à lei, a divisão de poderes e, principalmente, a 
garantia dos direitos individuais (RITT, 2002, p.44).    

 

A conformação do Estado de Direito foi fundamental para o estabelecimento dos 

direitos civis e também dos direitos políticos, estes instituídos no século XIX, como 

resultado da mobilização e organização da recém-nascida classe trabalhadora.  

Tendo como país pioneiro a França e ligados à formação do Estado Democrático de 

Direito, os direitos políticos sinalizaram para liberdades coletivas e igualdade 

política, assegurando o direito de voto, de organização em sindicatos e partidos, de 

livre expressão e manifestação. Segundo Bobbio(1992), são direitos que implicam 

em liberdade não apenas negativamente, como não impedimento, mas 

positivamente, como autonomia, tendo como conseqüência a participação cada vez 

mais ampla, generalizada e freqüente dos membros de uma comunidade no poder 

político.  

                                                           
13 Destaca Ritt (2002), que enquanto a Idade Média é caracterizada por um pluralismo jurídico ( direito bárbaro, 
direito dos senhorios, direito das corporações de mercadores, direito das cidades e direito canônico), em face da 
descentralização do poder e concorrência entre poderes distintos, a consolidação do Estado Moderno fez surgir 
uma nova ordem jurídica, única e coercitiva: O ordenamento jurídico é produto dessa nova realidade, deixando 
de ser algo natural para ser produto da racionalidade, cujo conteúdo deixa de ser inerente à natureza das coisas e 
passará a ser produzido pelo poder soberano do Estado.  Registra ainda o autor que, sendo, pois, fruto do 
paradigma liberal, o Direito surge como uma forma de dominação legal. . 



 

Assim como aconteceu em relação aos direitos civis, num primeiro momento as 

Constituições liberais excluíram segmentos da sociedade do usufruto dos direitos 

políticos, restringindo seu exercício apenas aos proprietários, então considerados 

como os únicos verdadeiros interessados no bem-estar da nação (COUTINHO, 

2000). Foi a resistência dos trabalhadores que possibilitou, no século XX, sua 

positivação na Europa como direito universal.  

  

Por sua vez, as transformações operadas na sociedade ocidental advindas com a 

expansão do capitalismo, geradas com a Revolução Industrial, exacerbaram as 

disparidades sociais e desencadearam a mobilização e a organização dos 

trabalhadores em torno de melhores condições de trabalho e de vida. A questão 

social14 que eclodiu na segunda metade do século XIX impôs-se como um fato 

perturbador da ordem e das instituições liberal-burguesas (PEREIRA, 2002), 

exigindo mudanças no âmbito do Estado, que até então respondia apenas 

repressivamente, através da força policial, às revoltas sociais.  

 

O Estado Social emergente neste contexto, no final do século XIX e início do século 

XX, embora não rompesse com o capitalismo, incorporou reivindicações da classe 

trabalhadora, dando início ao segundo ciclo de afirmação dos direitos humanos na 

história mundial (MONDAINI, 2006). A conquista dos direitos sociais15, fruto das 

lutas dos trabalhadores, implicou em direitos de prestações de serviços, gerando 

obrigações positivas por parte do Estado, o qual, por meio de planejamento e da 

consecução de políticas sociais16, buscará atender as necessidades reais do homem 

                                                           
14 De acordo com Iamamoto (2005), questão social é o termo utilizado para designar o conjunto das expressões 
das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura, cuja gênese está no caráter coletivo da 
produção, contraposto à apropriação privada do trabalho, das condições necessárias à sua realização, assim como 
dos seus frutos,  monopolizados por uma parte da sociedade. É indissociável da emergência do “trabalhador 
livre” que vende sua força de trabalho como meio de satisfação de suas necessidades vitais. Para a autora, “ a 
questão social expressa disparidades econômicas,políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por 
relações de gênero, caracterísitcas étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa as relações entre 
amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal” (IAMAMOTO, 2003, p.65-66 ). 
15 Para Couto (2006), os direitos sociais possuem caráter redistributivo, fundamentados pela idéia de igualdade, 
em decorrência do reconhecimento das desigualdades sociais gestadas na sociedade capitalista. Destaca 
Coutinho (2000) que os direitos sociais são os que permitem aos cidadãos uma participação mínima na riqueza 
material e espiritual criada pela coletividade, e que durante muito tempo foram negados sob a alegação de que 
estimulariam a preguiça, violariam as leis de mercado, além de impedirem os homens de se libertar de um poder 
estatal autoritário e paternalista (p.63). 
16 Políticas sociais são desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento – em geral 
setorializadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo fundamento 
se encontra nas relações de exploração do capital sobre o trabalho (BERING; BOSCHETTI, 2007). 



 

por educação, saúde, trabalho, moradia, cultura, assistência social, dentre outros 

(COUTO, 2006). 

 

O Estado Social, portanto, vai se caracterizar por seu caráter intervencionista, tendo 

a responsabilidade de estar cada vez mais envolvido com a garantia, a 

administração e o financiamento das ações sociais, para promover benefícios e 

serviços (PEREIRA, 2002), o que levará ao agigantamento do Estado Protetivo ou 

Estado Providência, produzindo “uma inflação legislativa (para regular todo seu 

campo de atuação), o aumento da máquina pública (burocracia) e, ainda, o domínio 

do Poder Executivo” (RITT, 2002, p.37).   

 

É no século XX, mais precisamente no período pós-guerra, como resposta aos 

ideais socialistas em expansão, que os direitos sociais são consolidados em um 

número significativo de Constituições e Pactos Internacionais, fazendo emergir o 

chamado Estado de Bem-Estar Social ou Welfare State, uma tentativa temporal e 

geopoliticamente situada que buscou combinar acumulação e diminuição dos níveis 

de desigualdade, permitindo a expansão dos direitos civis, políticos, sociais, 

econômicos e culturais, materializados pelas políticas sociais (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2007). 

 

Data-se também deste período, a criação de um perfil de ação internacional pela 

promoção e tutela dos direitos humanos, com vistas a um padrão comum para todos 

os povos e nações, tendo como marco normativo fundamental a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem17, aprovada pela Organização das Nações Unidas, 

em 1948 (BUSSINGER,1997). 

 

Embora constatemos, ao observar a trajetória histórica de afirmação dos direitos 

humanos aqui traçada18, que significativos avanços foram alcançados, 

                                                           
17 Destaca Bobbio (1992) que a aprovação da Declaração Universal representou um marco na história da 
humanidade, pois, pela primeira, vez um sistema de princípios fundamentais da conduta humana foi livre e 
expressamente aceito, através de seus respectivos governos, pela maioria dos homens que vive na Terra. 
Atualmente com seus sessenta anos, a Declaração continua sendo uma síntese do passado,  representando a 
consciência histórica que a humanidade tem dos próprios valores, e uma inspiração para o futuro (BOBBIO, 
1992).  
18 Além dos direitos civis, políticos e sociais aqui registrados, atualmente temos também um novo grupo de 
direitos, os chamados direitos dos povos, direitos de fraternidade ou de solidariedade. Para Sarlet (2004), esses 



 

considerando, sobretudo, que de apenas direitos justificados, baseados nas idéias 

jusnaturalistas, passaram à positivação em grande parte do mundo, a efetivação 

desses direitos ainda constitui-se um desafio a ser enfrentado. O reconhecimento 

em Constituições, Leis e Tratados, caminho percorrido pela sociedade moderna para 

buscar efetivar os acordos estabelecidos na órbita das relações sociais (COUTO, 

2006), não garantiu a materialidade das conquistas do plano jurídico-formal, 

principalmente dos direitos sociais.  

 

De modo particular, o estudo da história do Brasil e de como aqui os direitos se 

desenvolveram19 aponta para a construção de um frágil Estado de Direito, 

consagrado em termos legais, mas inexistente do ponto de vista real, que não 

garante e nem protege os direitos fundamentais da maioria dos seus cidadãos. A 

existência entre nós da violência, da fome e da miséria, que se perpetuam em meio 

a nossa herança conservadora e patrimonialista20, indica o quanto os direitos 

humanos ainda precisam ser enfaticamente protegidos.  

                                                                                                                                                                                     
direitos trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em princípio, da figura do homem- indivíduo 
como seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, nação), e caracterizando-se, 
conseqüentemente, como direitos de titularidade coletiva ou difusa. No âmbito constitucional dos países, grande 
parte desses direitos ainda não estão reconhecidos, já no âmbito do direito internacional, encontram-se em fase 
de consagração e consolidação, através de tratados e documentos transnacionais. 
19 Destaca Santos (1986) que em nosso país a preocupação com o bem- estar social é tardia, ganhando efetivo 
impulso somente a partir da década de 30, com as primeiras regulamentações na área social trabalhista. A 
cidadania que vai sendo delineada, chamada pelo autor de cidadania regulada, atingirá apenas uma parte da 
população, incluída formalmente no mercado de trabalho, desenvolvendo-se através de políticas sociais 
inconsistentes e segmentadas. Carvalho (2004), por sua vez, ao estudar o desenvolvimento dos direitos e os 
contextos políticos e econômicos que marcam esse processo, demonstrará que aqui não seguimos a clássica 
ordem seqüencial dos países europeus. Destaca o autor, que  primeiro vieram os direitos sociais, implantados em 
período de supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por um ditador que se tornou popular; 
depois vieram os direitos políticos de maneira também bizarra (a maior expansão do direito do voto deu-se em 
outro período ditatorial, em que os órgãos de representação política foram transformados em peça decorativa do 
regime), e finalmente, ainda hoje muitos direitos civis, a base da seqüência de Marschall, continuam inacessíveis 
à maioria da população. (CARVALHO, 2004, p.220).  Para Carvalho, a pirâmide dos direitos foi por nós 
colocada de cabeça para baixo, trazendo conseqüências significativas para a eficácia da democracia nacional, 
dentre as quais pontuamos: a centralidade do Poder Executivo, que aparece como “o ramo mais importante do 
poder, aquele do qual vale a pena aproximar-se”; a busca de soluções mais rápidas por meio de lideranças 
carismáticas e messiânicas;  e o  favorecimento de uma visão corporativista dos interesses coletivos.   
20 Os estudos da singular formação econômica, política, social e cultural do Estado brasileiro realizado por 
autores nacionais, tais como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sergio Buarque, Oliveira Viana e Raymundo 
Faoro, oferecem importantes elementos para pensarmos o processo de desenvolvimento do país e a formação de 
nossa sociedade. Das diferentes interpretações, destacamos aquelas que apontam como marcas persistentes de 
nossa história o conservadorismo (permanência de elementos que preservam privilégios, que engessam as 
mudanças em direção à ampliação da cidadania e limitam a profundidade da ruptura com o passado) e o 
patrimonialismo, caracterizado por formas de apropriação da esfera pública em função de interesses 
particularistas de indivíduos ou grupos.  No registro de Iamamoto (2005), temos uma sociedade marcada “pelo 
coronelismo, pelos populismos, por formas políticas de apropriação da esfera pública em função de interesses 
particularistas de grupos poderosos. Uma sociedade marcada por uma tradição autoritária e excludente, 



 

1.2. A evolução do Ministério Público no Brasil 
 

 

Profundas mudanças marcaram a história do Ministério Público até ele ser 

reconhecido no ordenamento jurídico nacional como defensor dos direitos humanos 

e na Constituição como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis21.  

 

O estudo sobre a origem da instituição na civilização humana tem indicado que 

possui raízes remotas, mas não há um consenso sobre seu surgimento (GARCIA, 

2005). Registra-se que seus primeiros traços podem ser encontrados na 

Antiguidade, no Egito antigo, através da figura do magiaí, um funcionário real cuja 

função era denunciar os infratores, zelar pelos interesses do soberano e proteger os 

cidadãos pacíficos, ou ainda na Idade Média, nas figuras dos saions, próprias do 

direito visigodo22, que tinham como atribuições a acusação pública e a defesa dos 

órfãos (GARCIA, 2005).   

 

Em que pesem as divergências, predomina a compreensão de que a origem do 

Ministério Público está associada à individualização da função judiciária, outrora 

exercida apenas pelo soberano, e que passou a ser desempenhada pelos 

magistrados. Segundo Garcia (2005), uma vez não mais detendo o exercício da 

função jurisdicional, o rei criou órgãos para fiscalizar o exercício dessa função, a fim 

de defender seus interesses ou, em alguns casos excepcionais, o próprio interesse 

social. 

 

Compartilhando desta compreensão, Mazzilli (2005) afirma que as origens do 

Ministério Público moderno podem ser encontradas na França, ao final da Idade 

Média, com a criação pelos reis dos tribunais regulares para distribuição da justiça. 
                                                                                                                                                                                     
condensada no ‘autoritarismo social’, isto é, uma sociedade hierarquizada em que as relações sociais ora são 
regidas pela cumplicidade (quando as pessoas se identificam como iguais), pelo mando e pela obediência 
(quando as pessoas se reconhecem como desiguais), mas não pelo reconhecimento da igualdade jurídica dos 
cidadãos. A cidadania não se constituiu historicamente no Brasil, aqui prevaleceram as relações de favor, de 
dependência ou a ideologia do favor ” (IAMAMOTO, 2005, p. 36).    
21 Constituição Federal do Brasil , 1988, Art. 127.  
22 Tribo bárbara de origem germânica que saqueou Roma no Século V (GARCIA, 2005). 



 

Para este autor, a progressiva autonomia adquirida pelos tribunais permitiu que 

esses tomassem decisões, às vezes, contrárias aos interesses da Coroa, fazendo 

com que os reis instituíssem procuradores para defesa de suas causas, os 

chamados procuradores du ro.  

 

Goulart (1998), por sua vez, apresenta em seu estudo dados históricos que 

confirmam esta análise. Registra o autor que em 25 de março de 1303, foi editada 

por Felipe, o Belo, a Ordonnance, documento que consolidou o monopólio da 

distribuição da justiça na França. Destaca o autor que este documento é 

considerado o primeiro a prever a instituição do Ministério Público através da figura 

dos procuradores do rei, os quais com a posterior ampliação de suas funções 

transmudaram-se em procuradores do reino, realizando a defesa dos interesses da 

nação. 

    

Com a Revolução Francesa de 1789 e as transformações operadas pela burguesia, 

assim como com a divisão dos três poderes do Estado, ancorada nas idéias de 

Montesquieu, o Ministério Público passou a ser integrante do Poder Executivo e 

definido como agente deste perante os tribunais. Neste período, adquiriu 

independência frente aos poderes Legislativo e Judiciário e seus integrantes 

receberam garantias para o desenvolvimento de suas funções. Seu surgimento, 

enquanto instituição, está atrelado à reação da burguesia contra a concentração dos 

poderes do monarca (LOCHE,1999). 

   

Sobre a gênese do Ministério Público no Brasil, reconhece-se a influência da 

experiência portuguesa na fase colonial, imperial e início da República, através das 

Ordenações Afonsinas (1456), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603), que 

disciplinavam a atuação dos agentes cujas atribuições se assemelham àquelas que 

atualmente são do Ministério Público, como fiscalização do cumprimento da lei e 

formulação da acusação criminal23. Essa influência permitiu que no Brasil o 

Ministério Público não surgisse na forma de instituição, mas na figura de seu agente, 

                                                           
23 Um estudo sobre a história do Ministério Público em Portugal e as características das ordenações deste país 
pode ser encontrado em Garcia (2005). Ministério Público: Organização, Atribuições e Regime Jurídico. Rio de 
Janeiro: Editora Lúmen Júris.  



 

o Promotor de Justiça, e nos cargos de Procurador dos Feitos da Coroa (defensor 

da Coroa) e de Procurador da Fazenda (defensor do Fisco).    

  

Os passos iniciais para a consolidação da instituição foram dados pela legislação 

infraconstitucional posterior a primeira Constituição Federal, outorgada em 1824. O 

texto constitucional incluiu apenas uma disposição sobre o Ministério Público, 

encontrada no art. 48, atribuindo a acusação aos Procuradores da Coroa e 

Soberania Nacional no juízo dos crimes, exceto nas hipóteses daqueles de autoria 

dos Ministros e Conselheiros de Estado, cuja acusação pertencia à Câmara dos 

Deputados. É no Código de Processo Criminal de 1832 que se inicia a 

sistematização das ações do Ministério Público, com a definição dos primeiros 

requisitos para nomeação do promotor e das suas principais atribuições como titular 

da ação penal. Destaca-se também neste período a criação da Lei do Ventre Livre 

(1871), que atribuiu aos promotores de justiça a função de “protetor dos fracos e 

indefesos”, estabelecendo-lhes o dever de velar para que os filhos livres de 

mulheres escravas fossem devidamente registrados e protegidos (PAES, 2003). 

 

É no início da fase republicana que o Ministério Público passa a ser reconhecido 

como integrante da organização política brasileira, adquirindo contornos de 

instituição. Até então, a legislação só fazia menção aos seus agentes e suas 

atribuições, não definindo, inclusive, qualquer garantia ou independência para os 

promotores públicos, considerados a época agentes do Poder Executivo.   

 

Foi o Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, reformador da Justiça no Brasil, o 

primeiro a registrar uma rubrica “Do Ministério Público”, dispondo sobre a estrutura e 

as atribuições da instituição no âmbito federal. Este decreto definia a indicação do 

Procurador-Geral pelo Presidente da República e conferia ao órgão a competência 

de velar pela execução das leis, decretos e regulamentos aplicados pela Justiça 

Federal e promoção da ação pública onde ela conviesse. O Decreto nº 1030, de 14 

de novembro de 1890, por sua vez, organizou o Ministério Público do Distrito 

Federal, consagrando-lhe autonomia e definindo como suas atribuições a defesa e 

fiscalização da execução das leis e dos interesses gerais, a assistência dos 



 

sentenciados, alienados, asilados e mendigos e a promoção da ação pública contra 

todas as violações do direito (GOULART, 1998). 

 

Apesar desse significativo avanço legal no tratamento do Ministério Público, a 

Constituição Republicana de 1891 trouxe em seu conteúdo apenas duas referências 

à instituição. A primeira, na seção “Do Poder Judiciário”, que disciplinava sobre a 

escolha do Procurador-Geral da República dentre os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, e a segunda, que definia como atribuição do Procurador a propositura de 

revisão criminal em favor do réu.   

 

Já a Constituição de 1934, deu-lhe um destaque especial, consagrando sua 

institucionalização. Situado em seção própria, foi incluído em um capítulo específico, 

distinto daqueles destinados aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com o 

título “Dos órgãos de cooperação das atividades governamentais”, que demonstrava 

a vontade do constituinte em consagrar o princípio da independência e autonomia 

ante os poderes do Estado (GOULART, 1998). A Carta previa que uma lei federal 

organizaria o Ministério Público na União, no Distrito Federal e nos Territórios, e que 

leis locais organizariam o Ministério Público nos Estados. Foi esta Constituição que 

conferiu estabilidade aos membros da instituição e regulamentou o ingresso na 

carreira por concurso público.   

 

A Carta Constitucional de 1937, outorgada pelo Presidente Getúlio Vargas no 

Estado Novo, representou um retrocesso na evolução do Ministério Público (PAES, 

2003; GOULART, 1998). Em seção destinada ao Poder Judiciário, o artigo 99, o 

único a tratar diretamente da instituição, atacou a independência do órgão 

conquistada anteriormente, subordinando-o aos interesses do Executivo, 

determinando que o chefe da instituição, o Procurador-Geral da República, seria de 

livre nomeação e exoneração do Presidente.     

 

Com o restabelecimento da democracia e a aprovação da Constituição de 1946, o 

Ministério Público voltou a receber perfil constitucional, ganhando título específico 

(Título III, Do Ministério Público) e contornos de uma instituição autônoma e 

independente, com atuação junto aos órgãos do Judiciário. A Constituição 



 

conservou o ingresso na carreira mediante concurso público, conferiu a seus 

membros as garantias de estabilidade, após dois anos de exercício no cargo, 

proibindo a exoneração senão por meio de sentença judicial ou processo 

administrativo, após ampla defesa, e inamovibilidade, salvo em representação 

motivada pelo chefe da instituição.  Todavia, foi conservado o regime de nomeação 

e demissão do Procurador-Geral da República pelo Presidente, comprometendo o 

avanço no processo de independência institucional (PAES, 2003). 

 

Na Constituição de 24 de janeiro de 1967, durante o período da ditadura militar, o 

Ministério Público foi incluído no Capítulo VIII, destinado ao Poder Judiciário. 

Mantiveram-se o regime jurídico estabelecido na Carta de 1946, a autonomia da 

organização dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, estabilidade e 

inamovibilidade dos membros, nomeação e demissão do Procurador-Geral pelo 

chefe do Executivo e ingresso mediante concurso público, acrescentando a 

exigência de provas e títulos. Em 1969, temos a edição do texto constitucional, 

outorgado por uma junta militar, sob a forma da Emenda Constitucional nº 1, que 

alterou significativamente a Constituição de 1967, trazendo um novo retrocesso, 

apesar do aumento das atribuições do chefe do Ministério Público da União, com a 

inserção da seção destinada a instituição no capítulo do Poder Executivo.         

   

No campo da legislação infraconstitucional, é importante destacar a criação da Lei 

Orgânica do Ministério Público (Lei Complementar nº 40, de 14 de dezembro de 

1981), e da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985), que 

principiaram no delineamento do novo perfil institucional do Ministério Público 

brasileiro. A Lei Orgânica do Ministério Público definiu a instituição como 

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, atribuindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica e dos interesses sociais indisponíveis, declarando os princípios 

institucionais da unidade, indivisibilidade e autonomia funcional e elencando as 

funções típicas de zelar pela observância da Constituição e das leis, promover a 

ação penal pública e a ação civil pública, nos termos da lei (GOULART, 1998). 

 

A Lei da Ação Civil Pública, por sua vez, ampliou o papel do Ministério Público na 

defesa dos direitos coletivos e difusos, conferindo-lhe legitimidade para a propositura 



 

de ações civis públicas24 de tutela do meio ambiente, do consumidor e do patrimônio 

histórico e cultural.  Até então, as funções desempenhadas pelo Ministério Público 

eram basicamente na área criminal, tendo na área civil apenas uma atuação 

interveniente, como fiscal em ações individuais.  

 

Os avanços já conquistados ganharam amplitude com a aprovação da Constituição 

Federal de 1988, que, envolta no processo de redemocratização do país e na 

efervescência política que marcou aquele período, permitiu o delineamento de um 

novo Ministério Público, voltado para a defesa dos interesses sociais e dos valores 

democráticos. A Constituição de 1988 fortaleceu consideravelmente a instituição, 

atribuindo-lhe novas funções e estabelecendo garantias de atuação aos seus 

membros. Sem dúvida, constitui-se num marco na história da cidadania na 

sociedade brasileira, pela considerável ampliação dos direitos e, em particular, para 

o Ministério Público, por acolher em seus dispositivos o projeto daqueles que 

lutaram por uma instituição independente, autônoma e constitucionalmente 

incumbida da proteção e defesa dos direitos humanos.  

 

 
 
1.3. A Constituição de 1988 e o novo perfil político-institucional do Ministério 
Público 
  
 
 
Behring (2003); Sarlet (2004); Nunes Júnior (2004) e Mondaini (2008) registraram 

em seus estudos os aspectos inovadores da atual Constituição Federal que apontam 

para sua importância como instrumento normativo, norteador das decisões políticas 

do país, em direção a um novo modelo de desenvolvimento econômico e social. 

Para eles, os avanços obtidos no texto constitucional são inegáveis, porém chamam 

                                                           
24 Ação Civil Pública: é aquela pela qual o órgão do Ministério Público ou outros legitimados ativos (as pessoas 
jurídicas, públicas ou privadas) ingressam em juízo com o intuito de proteger o patrimônio público e social, o 
meio ambiente, o consumidor, ou, ainda, quaisquer interesses difusos e coletivos, pleiteando a fixação da 
responsabilidade e, conseqüentemente, a reparação pelos danos causados (MAZZILLI, 2005). 



 

a atenção para a presença de ambigüidades e limites que representam desafios a 

serem enfrentados no processo de efetivação da cidadania25 do povo brasileiro. 

 

Sarlet (2004), ao focar o estudo da eficácia dos direitos fundamentais26, destaca que 

a Constituição de 1988 foi resultado de um amplo processo de discussão 

oportunizado com a redemocratização do país após vinte e um anos de ditadura 

militar, e que, através da Assembléia Nacional Constituinte, foi possível estabelecer 

um debate sem precedentes na história nacional sobre o que viria a ser o conteúdo 

da legislação.  

 

Registra o autor que, com seu caráter analítico, pluralista e de forte cunho 

programático e dirigente27, a Constituição trouxe inovações de significativa 

relevância na seara dos direitos fundamentais. Neste sentido, indica que, pela 

primeira vez, a matéria foi tratada com a merecida importância, sendo esses direitos 

ampliados e positivados em sintonia com a Declaração Universal de 1948, bem 

como com os principais pactos internacionais sobre Direitos Humanos, e que uma 

vez localizados, em sua grande maioria, no início do texto constitucional, no Título II 

“Dos direitos e garantias fundamentais”, constituíram-se em parâmetro hermenêutico 

e valores superiores de toda a ordem jurídica.  

 

Em síntese, declara Sarlet (2004, p.76): 

 
                                                           
25 A cidadania compreende o reconhecimento dos indivíduos e coletivos como sujeitos na construção da história, 
pela participação política, pelo exercício da autonomia e pela garantia que lhes é dada, num Estado de Direito, 
das condições e meios de vida tanto como direitos individuais (fruto do liberalismo), quanto como direitos 
políticos (liberalismo e democracia) e direitos sociais (socialismo e social-democracia), ao meio ambiente 
saudável e à bioética (FALEIROS, 2000). Na análise marxiana, a conquista dos direitos de cidadania, mesmo 
que tenham suas origens no interior da sociedade capitalista, tornam-se fundamentais para as classes subalternas, 
tendo uma importancia inegável na luta pelas objetivações democrático-cidadãs (emancipação política), porém é 
preciso ir além, já que essas conquistas não rompem com a desigualdade econômica e as relações de exploração, 
próprias da sociedade capitalista (TONET, 2005).  
26 Para Sarlet (2004), o termo “direitos fundamentais” refere-se apenas aqueles direitos do ser humano 
reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional de determinado Estado.  
27 Descreve Sarlet (2004) que a Carta Magna está enquadrada no rol das Constituições analíticas, por apresentar 
um grande número de dispositivos legais (246 artigos e 74 disposições transitórias). Segundo o autor, essa 
característica revela certa desconfiança do constituinte em relação ao legislador infraconstitucional, como 
também a intenção de salvaguardar uma série de reivindicações e conquistas contra uma eventual erosão ou 
supressão pelos Poderes constituídos. Por sua vez, o pluralismo da Constituição vigente foi fruto do acolhimento 
e conciliação das diferentes posições e reivindicações, resultantes das fortes pressões políticas exercidas pelas 
diversas tendências envolvidas no processo Constituinte, enquanto que o cunho programático e dirigente refere-
se ao grande número de disposições constitucionais dependentes de regulamentação legislativa. 



 

[...] há como afirmar, sem medo de errar, que a despeito da 
existência de pontos passíveis de crítica e ajustes, os direitos 
fundamentais estão vivenciando o seu melhor momento na história 
do constitucionalismo pátrio, ao menos no que diz com seu 
reconhecimento pela ordem jurídica positiva interna e pelo 
instrumentário que se colocou à disposição dos operadores do 
Direito, inclusive no que concerne às possibilidades de efetivação 
sem precedentes no ordenamento nacional.  

 
  

Mesmo reconhecendo os avanços advindos da Constituição, Behring (2003) vai 

enfatizar que o texto constitucional, refletindo o processo de disputa entre os 

distintos projetos e interesses da sociedade, manteve fortes traços conservadores, a 

exemplo da ausência de enfrentamento da militarização do poder no Brasil, com a 

derrota das propostas de construção de um Ministério da Defesa e do fim do serviço 

militar obrigatório, e a manutenção de prerrogativas do Executivo, como as medidas 

provisórias. Destaca a autora que, apesar da grande mobilização popular, por meio 

das emendas populares, prevaleceram os acordos estabelecidos por uma maioria da 

Constituinte, de modo que a Carta de 1988 não se tornou a Constituição ideal de 

nenhum grupo nacional e, numa espécie de híbrido entre o velho e o novo, 

expressou a “tendência societal (e particularmente das elites políticas) de entrar no 

futuro com os olhos no passado ou, mais ainda, de fazer história de costas para o 

futuro” (NOGUEIRA, apud BEHRING, 2003, p. 143). 

 

Compartilhando desta análise, registra Nunes Júnior (2004) que, apesar do 

estabelecimento de normas no seu interior que sinalizaram para superação da 

desigualdade social, a Constituição pós-ditadura não é uma Constituição 

revolucionária, mas fruto de um consenso democrático, que não se propõe à 

alteração de aspectos estruturais, como o modelo econômico.       

  

Em que pesem as referências sobre os limites da Constituição, bem certo é que 

ainda assim ela demarca um novo momento na história do país, como ressalta 

Mondaini (2008), contribuindo para a construção de um efetivo Estado Democrático 

de Direito28.  A Constituição vai registrar já em seu preâmbulo que cabe ao Estado 

                                                           
28 O Estado Democrático de Direito caracteriza-se pela submissão de suas atividades ao império da lei, a qual 
define formas e procedimentos inerentes à organização do poder e das competências dos órgãos estatais, assim 
como reconhece como metas, parâmetros e limites da atividade estatal, certos valores, direitos e liberdades 
fundamentais dos cidadãos (SARLET, 2004). 



 

nacional assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, considerados 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, 

indicando, em seu Artigo 3º, como objetivos fundamentais da nação: construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 

pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação.     

 
Para Mondaini (2008) só com a atual Carta Magna pode-se falar que o país tenha 

realizado sua transição para uma autêntica “Era dos Direitos”, nos termos de Bobbio 

(1992), deixando para trás regimes de caráter ditatorial no plano político e 

avançando no reconhecimento de direitos universais nos campos civil, político e 

social. Registra o autor que  

 
A nova Carta Magna representa uma referência legal indubitável 
para a luta em torno da afirmação histórica dos direitos humanos em 
nosso pais, muito em função do fato de ter trazido consigo os 
princípios mais progressistas das tradições políticas liberal-
democrática (o pluralismo político, a separação dos poderes do 
Estado e a representação eleitoral) e social-democrática 
(participação e combate às desigualdades sociais e regionais), sem 
desprezar as demandas de caráter multifacetário apresentadas 
pelos chamados novos movimentos sociais, ou seja, a defesa do 
bem comum no respeito à diversidade de origem, raça, sexo, cor, 
idade etc. (MONDAINI, 2008, p. 103-104)   

 
 

Além da ampliação dos direitos, a Constituição também inovou quanto ao seu 

sistema de defesa e garantia, investindo na democracia participativa, por meio da 

criação de novos espaços e meios de participação direta da sociedade na definição 

e acompanhamento das políticas públicas (como os conselhos e as conferências) e, 

no caso do Ministério Público, ampliando suas funções e conferindo legitimidade 

para atuar em prol da concretização das normas constitucionais29.  

                                                           
29 Conforme registra Mazzilli (2005), na área do Ministério Público, o impulso inicial da Assembléia Nacional 
Constituinte foi dado pela Subcomissão da Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público (1987), que 
tendo como relator o constituinte Plínio Arruda Sampaio propôs princípios e garantias mais avançados que os 
acolhidos na Constituição, como, por exemplo, a eleição direta e o mandato dos procuradores-gerais, a 
equiparação de vedações, garantias, vantagens e vencimentos dos membros do Ministério Público aos dos 
magistrados (conquista esta integralmente alcançada apenas em 2004, com a Reforma do Judiciário).  



 

A seção relativa ao Ministério Público foi situada no título da Organização dos 

Poderes, no capítulo das Funções Essenciais à Justiça, no qual é assegurada sua 

autonomia e independência, sem qualquer subordinação aos Poderes Legislativo, 

Executivo ou Judiciário. Ao referir-se a autonomia e independência conferidas à 

instituição, Goulart (1998) destaca que tais características marcam o Ministério 

Público brasileiro e o distingue dos de outros países, pois ultrapassam o aspecto 

topográfico, revelando-se sob o prisma jurídico-constitucional em função de cinco 

elementos: 

 

• Autogestão institucional- fundada no princípio da autonomia funcional, 

administrativa e financeira (art. 127, parágrafos 2 e 3), cabendo ao Ministério 

Público, como desdobramento desse princípio, a elaboração de propostas 

orçamentária e de criação e extinção de seus cargos ao Poder Legislativo e 

a iniciativa da lei de organização e funcionamento; 

• Independência funcional- pela qual os membros, no desempenho de suas 

funções, não estão subordinados a nenhum órgão interno ou externo, ou 

outro poder, submetendo-se tão somente à sua consciência e aos valores 

democráticos que devem pautar a interpretação da lei; 

• Forma de nomeação e demissão dos Procuradores-Gerais- embora ainda 

indicados pelo Chefe do Poder Executivo, a escolha se fará dentre os 

integrantes de carreira relacionados em lista tríplice pelos próprios 

Ministérios Públicos, para o mandato de dois anos, só podendo haver 

destituição do cargo por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal 

(no caso do Procurador-Geral da República) e do Poder Legislativo (para os 

Procuradores-Gerais dos Estados). 

• Garantias constitucionais de seus membros- vitaliciedade (os membros da 

instituição não perdem o cargo, senão por sentença judicial transitada em 

julgamento); inamovibilidade (salvo por motivo de interesse público, 

mediante decisão de órgão interno colegiado, por voto de dois terços de 

seus membros, assegurada ampla defesa); irredutibilidade de vencimentos. 

• Ingresso na carreira- através da aprovação em concurso público de provas e 

títulos.  

 



 

Para consolidar o novo perfil institucional, a Carta Magna sistematizou a missão do 

Ministério Público no artigo 127, designando-o como instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe defender o projeto 

democrático delineado pela lei e, aquém das atribuições outrora exercidas, 

posicionar-se em defesa dos interesses sociais. Essa missão se concretiza por meio 

do exercício das funções institucionais indicadas no artigo 129  da Constituição, 

assim mencionadas: 

 

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 na 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 na 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,  

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 vedadas a representação judicial e a 

consultoria jurídica de entidades públicas.             

  

O conjunto dessas atribuições mostra o crescimento do Ministério Público alcançado 

a partir da Constituição de 1988. As funções anteriormente inscritas apenas nas 

normas infraconstitucionais foram acolhidas no texto constitucional, ora assumindo 

um novo caráter (como na legitimação privativa para a propositura da ação penal 

pública), ora ampliando sua atuação (como no caso da tutela genérica dos 



 

interesses difusos e coletivos, anteriormente restrita ao meio ambiente, consumidor 

e patrimônio cultural). Além disso, a Constituição inovou ao traçar novas atribuições, 

como as apresentadas nos pontos II, V e VII, e na indicação dos meios e 

instrumentos necessários à eficácia da atuação institucional, tais como: poder 

requisitório e de notificação, inquérito civil e ação civil pública 30 (GOULART,1998).   

 

Para Garcia (2005), o desenvolvimento da missão institucional, como fiscal da lei, 

pressupõe que o Ministério Público averigue todos os atos praticados pelos órgãos 

da Administração Pública31, utilizando-se das medidas necessárias para coibição de 

abusos ou ilegalidades, sempre buscando mantê-los adstritos aos limites da 

Constituição e, de  forma geral, do Direito. Neste sentido, há de se ter clareza que 

“no seu novo papel, deve ser afastada qualquer interpretação que procure associar a 

atuação do órgão à satisfação dos interesses dos órgãos estatais, não raras vezes 

dissonantes do interesse da coletividade” (GARCIA, 2005, p.50), o que significa que, 

embora a instituição pertença ao Estado, tem o dever de cobrar e mesmo agir contra 

ele, caso seja necessário, para representar os interesses sociais.   

 

Goulart (1998), por sua vez, vai além em sua análise, e aponta que no cumprimento 

de sua missão, o Ministério Público pode contribuir para a transformação da própria 

realidade social do país, inclusive interferindo nas relações estruturais. Para o autor, 

cabe à instituição enfrentar os setores da sociedade que tentam conservar o status 

quo, concentrando riqueza e poder, em detrimento da maioria da população. Assim, 

focando a defesa dos interesses coletivos, indica o autor que a atuação do órgão  

 
Implica, em regra, interferência em relações estruturais, portanto, 
nas relações de produção, de poder, de saber. Realça as 
contradições sociais e, por isso, apresenta potencial transformador. 
Ou seja, se bem trabalhada, a defesa de interesses coletivos e 
difusos pode abrir caminhos para mudanças de caráter estrutural, 
que cumulativamente contribuem para a transformação da 
sociedade (GOULART, 1998, p.104). 

                                                           
30 Tendo por base essas atribuições, a legislação subseqüente também ampliou a atuação do órgão em diversas 
áreas, como em questões do consumidor (Lei n. 8.078/90) e patrimônio público (Lei nº 8.429/92 e 8.625/93), e 
na defesa de segmentos historicamente vulneráveis, como pessoas portadoras de deficiência (Lei n. 7.853/89), 
crianças e adolescentes (Lei n º 8.069/90), mulheres (Lei nº. 11.340/06) e idosos (Lei n º 10.741/03). 
31 Por administração pública entende-se o conjunto das atividades dos órgãos federais, estaduais e municipais 
que desempenham serviços públicos, por meio de agentes públicos, organizados por leis, decretos e normas 
regulamentares, para cumprimento das respectivas atividades-fins (SIMÕES, 2009). 



 

Não obstante o reconhecimento da importância do Ministério Público para a 

efetivação dos direitos humanos, a partir das suas novas atribuições, concordamos 

com Martin Júnior (2008) ao afirmar que se deve afastar qualquer visão redentora 

sobre ele, bem como a hipervalorização de suas atividades, uma vez que apenas 

através da luta coletiva, assumida pelos diferentes sujeitos sociais, será possível a 

transformação da realidade e a conquista dos direitos humanos.  É importante 

entender que o Ministério Público, em razão dos seus poderes ampliados pela 

Constituição, é num parceiro da sociedade e, de forma nenhuma seu intérprete, nem 

tampouco seu tutor (MEDEIROS, 2007).  

 

Neste sentido, é preciso romper com uma visão unilateral e reconhecer que a 

instituição não se situa num vácuo, mas como parte do Estado capitalista, apresenta 

limites em sua atuação e tem desafios que precisam ser superados com a 

participação da sociedade, a fim de torná-lo um órgão mais adequado à sua 

natureza e ao cumprimento das expectativas sociais a seu respeito (NUNES 

JÚNIOR, 2004). Também é necessário levar em consideração a formação e o perfil 

dos que formam a instituição, sabendo que nem sempre é tranqüilo para um 

membro do Ministério Público veicular o que seja do interesse da sociedade sem 

confundi-lo com os interesses de seu segmento de classe, com aqueles veiculados 

pela mídia ou por parcelas da população com maior poder de pressão (MEDEIROS, 

2007). 

 

Deste modo, há de se ter clareza que as ações da instituição, numa perspectiva do 

fortalecimento da cidadania, não estão automaticamente garantidas por apresentar-

se formalmente na legislação nacional com uma direção política, perpassando 

impreterivelmente pela articulação e interação com os demais grupos sociais 

identificados com as lutas democráticas, assim como pelo compromisso político dos 

seus profissionais, buscando uma argumentação jurídica consistente, um 

conhecimento multidisciplinar32, um bom nível de informação, suporte e dados 

técnicos e a infra-estrutura material adequada (GOULART, 1998).  

 
                                                           
32  O alargamento das atribuições do Ministério Público no campo dos Direitos Humanos exigiu a incorporação 
no seu quadro técnico de outros profissionais de diferentes áreas de conhecimento, dentre os quais o assistente 
social e o psicólogo.  



 

Pesquisas recentes (LEAL FILHO, 2002; MARTIN JÚNIOR, 2008) têm procurado 

demonstrar como o Ministério Público vem desenvolvendo seu papel referendado no 

texto constitucional de 1988, e apontam os desafios enfrentados no exercício 

profissional dos membros e servidores. Leal Filho (2002) vai identificar que 

ocorreram fortes mudanças estruturais na instituição, analisando a atuação na 

defesa do meio ambiente na cidade de Salvador. Destaca o autor que, valorizando a 

articulação com a sociedade através dos movimentos sociais, o Ministério Público 

elegeu prioritariamente os instrumentos de trabalho que favoreceram a participação 

popular (audiências públicas, protocolados gerais, seminários ambientais e grupos 

de estudo), rompendo com o modelo tradicional que manejava questões de caráter 

individual e abrangiam apenas pessoas determinadas.  

 

Segundo o autor, o novo formato institucional admitido naquela capital permitiu a 

atuação do órgão em ações de interesse da coletividade e o aumento da 

abrangência de suas atividades, fazendo com que o Ministério Público se 

constituísse num verdadeiro aliado da população na resolução de questões relativas 

à Justiça Ambiental, contribuindo efetivamente para melhoria da qualidade de vida 

da comunidade e reparação dos danos ecológicos. 

 

Martin Júnior (2008), por sua vez, analisando a intervenção ministerial no âmbito da 

política da assistência social33, identificou que ainda há entre os membros da 

instituição um desconhecimento acerca dos conteúdos de direitos humanos e das 

diversas políticas públicas adotadas no país, dentre as quais a da assistência social, 

o que resulta numa intervenção pouco eficiente, de eficácia reduzida (em virtude do 

raio de impacto produzido na sociedade), e de efetividade questionável, pois pouco 

contribui para mudanças das situações existentes.  

Todavia, registra também o autor que alguns avanços podem ser identificados na 

postura institucional, principalmente no que se refere à participação crescente e 

ativa de membros do Ministério Público em espaços de articulação com a sociedade 

civil, como as conferências, e a instalação de promotorias especializadas na 
                                                           
33 Pesquisa realizada no Ministério Público de Pernambuco, através da análise qualitativa das portarias 
inaugurais de inquéritos civis, procedimentos de investigação preliminar, convocação de audiências públicas, 
recomendações e termos de ajustamento de conduta publicados, ao longo do ano de 2007, e dos três últimos 
relatórios anuais produzidos pela Coordenação Ministerial de Apoio Técnico (CMAT). 



 

promoção e defesa dos direitos humanos (saúde, educação, agrária, habitação e 

urbanismo, da infância e juventude, idosos, pessoas com deficiência e meio 

ambiente). Porém, destaca que as intervenções ainda são predominantemente 

pontuais, fragmentadas e de nítido caráter individual. 

 

A partir desses estudos, podemos identificar que o caminho trilhado pela instituição 

no desenvolvimento de suas novas funções é repleto de desafios, que perpassam 

pela mudança de postura de seus integrantes e aquisição de novas competências. 

Nesse sentido, concordamos com Nunes Júnior (2004) ao indicar que, para uma 

atuação em consonância com os parâmetros constitucionais, o Ministério Público 

deve ser um canal de interlocução com a sociedade, tornando-se um parceiro desta 

na construção da cidadania. Para tanto, um dos desafios postos é uma inserção 

mais significativa da instituição no meio social, através da interação com os 

movimentos sociais e outras organizações populares, para melhor compreensão dos 

problemas vivenciados pelos diferentes segmentos. 

 

No exercício de suas atribuições, cabe à instituição funcionar como propulsor do 

processo de aplicação das normas existentes, fazendo com que as leis saiam do 

papel e passem a organizar o cotidiano das relações sociais. Assim, o grande 

desafio é fortalecer a perspectiva de um Ministério Público resolutivo34 (Goulart, 

1998), que politiza e desjurisdicionaliza sua atuação, superando a linha meramente 

processual de ação, dependente do Poder Judiciário, habilitando-se como agente 

privilegiado da luta pela democratização e ampliação dos direitos humanos.    

 

Ao considerar, pois, que as bases nas quais nossa sociedade está estruturada 

alimentam e reproduzem  o abismo entre normatividade e efetividade, a positivação 

dos direitos não teria grande valor se não viesse acompanhada  de garantias que, 

uma vez acionadas, corroborassem para sua concretização, e na qualidade de 

instrumento de garantia institucional dos direitos humanos, é papel do Ministério 

                                                           
34 Para o autor, é preciso superar o modelo demandista, que hoje prevalece, cujo horizonte é a atuação perante o 
Poder Judiciário e que  não consegue avançar na proposição de alternativas em favor da real ampliação dos 
direitos (GOULART, 1998).  
 



 

Público contribuir para dar-lhes a máxima efetividade, especialmente aos direitos 

sociais, e entre esses ao direito à saúde, como veremos no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CAMPO DO DIREITO 
À SAÚDE 

 

 
Com a ampliação das funções ministeriais na garantia e proteção dos direitos 

sociais, a defesa do direito à saúde também passou a ser alvo das ações do 

Ministério Público, nos casos em que este é negado pelo Estado ou seus serviços 

não atendem plenamente às necessidades sanitárias da população, através das 

políticas públicas executadas pelo Poder Executivo. 

  

A Constituição de 1988 elevou a saúde à condição de direito de todos e dever do 

Estado (art. 196), como fruto das lutas populares e sindicais, passando a ser 

reconhecida como política pública de Seguridade Social, juntamente com a 

Assistência e a Previdência Social, e ter entre seus princípios a descentralização 

político-administrativa e a integralidade, além de garantir a participação popular nas 

decisões políticas que lhes são referentes. 

 

A concepção ampliada de saúde adotada no texto constitucional e a definição dos 

seus determinantes e condicionantes na Lei n. 8.080/90 exigiram a superação de 

uma visão meramente tecnicista e centrada na doença, como tradicionalmente foi 

tratada, e o avanço no reconhecimento de sua intrínseca relação com os demais 

direitos humanos.  

 

Nessas duas décadas, não obstante as inegáveis mudanças já alcançadas com a 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda persiste uma enorme 

distância entre o que diz a lei e a realidade cotidiana, predominante na grande parte 

do país. O cenário é marcado pelo sucateamento do sistema público e pelo 

permanente confronto entre o Projeto Privatista e o Projeto da Reforma Sanitária, o 

que reforça a necessidade de acionar os instrumentos de fiscalização do Estado, 

dentre os quais o Ministério Público.  

 



 

Neste capítulo nosso objetivo é discorrer sobre a trajetória da Política de Saúde no 

Brasil, articulando-a as determinações sócio-históricas, e apontar os avanços 

conquistados com a declaração do direito à saúde na Constituição de 1988, como 

também indicar os entraves do tempo presente para sua efetivação e a atuação do 

Ministério Público na garantia desse importante direito social.   

 
 
2.1. O acesso à saúde antes da Constituição Federal de 1988 
 

 

Em seu estudo sobre o surgimento do direito à saúde, registra Bravo (2006) que foi 

com a industrialização nos países centrais que o Estado assumiu a assistência à 

saúde dos trabalhadores, aliado ao nascimento da medicina social na Alemanha, 

França e Inglaterra, cuja intervenção foi aprofundada no século XX com a 

elaboração de políticas e o surgimento de diversas propostas para o setor.  

 

Destaca Schwartz (2001) que, neste início de intervenção, o Estado buscou 

assegurar o desenvolvimento capitalista, através de ações de saúde “curativa”, 

basicamente com o objetivo de fazer o indivíduo retornar ao trabalho. A sociedade 

industrial do século XIX estava apoiada na concepção de que a doença é um 

transtorno ao funcionamento das indústrias, uma vez que doente o trabalhador não 

podia produzir ou tinha sua capacidade reduzida, assim  

 
Por razões econômicas, o Estado Liberal chamou para si a 
obrigação de exercer a polícia sanitária com o objetivo primário de 
evitar a morte de proletários que, ocorrendo em elevada escala, 
poderia comprometer a produção e o lucro do capitalista (COSTA, 
apud SCHWARTZ, 2001, p. 33). 

 

 

No Brasil, a ação estatal vai ocorrer a partir da década de 30, século XX, quando se 

acelera o processo nacional de industrialização, de urbanização e ampliação da 

massa trabalhadora, quando o Estado vai procurar responder à questão social por 

meio de políticas sociais. Sobre esse período, destaca Cohn que 

 



 

A partir da década de 30, o Brasil inicia seu processo de 
modernização por meio de políticas de industrialização induzidas 
pelo Estado, que de 1945 a 1960 assume o perfil do que se 
convencionou denominar modelo de substituição de importações. 
Esse novo modelo de acumulação, para além das profundas e 
aceleradas mudanças sociais e  de urbanização da população, com 
o assalariamento de largas parcelas da população urbana e o 
aumento das disparidades regionais (o Sudeste do país transforma-
se no principal pólo econômico), traz consigo um padrão de 
regulação social da relação capital/trabalho que associa política 
trabalhista, política sindical e política previdenciária. [...] Regula-se a 
extensão dos benefícios sociais a determinados setores das classes 
assalariadas urbanas, estabelecendo-se sua base de financiamento 
centrada fundamentalmente na contribuição dos empregados e dos 
empregadores. A contribuição do Estado não provém inicialmente 
de recursos fiscais, mas de impostos específicos criados para esse 
fim (2002, p. 228-229).  

 

 

O processo de desenvolvimento econômico estará associado a um conjunto de 

políticas sociais, tendo a previdência social como eixo central, caracterizando-se 

pela extensão dos direitos de proteção social para aqueles vinculados 

exclusivamente ao mercado formal de trabalho, e a lógica da articulação da política 

de seguro social, comandada pela necessidade de investimento do Estado em 

setores básicos da economia, que, naquele momento, dessem sustentação ao 

processo de industrialização.  

   

Foi a Constituição de 1934, em seu Artigo 139, que regulou sobre a ação estatal na 

saúde, indicando as competências da União e dos Estados, responsabilizando-os 

quanto à matéria e explicitando a necessidade de serem adotadas medidas 

legislativas e administrativas para restringir a mortalidade e a morbidade infantis, e 

de higiene social, que impedissem a propagação de doenças transmissíveis (COHN, 

2002). 

 

A partir de então, as ações de saúde foram sendo organizadas em dois subsetores: 

o da saúde pública e o da medicina previdenciária. O subsetor de saúde pública, 

além de responder pela criação de condições sanitárias mínimas para a população, 

principalmente a urbana, foi responsável, no período de 1930-1940, pelas 

campanhas sanitárias; coordenação dos serviços estaduais de saúde, através do 

Departamento Nacional de Saúde, criado em 1937; interiorização das ações para as 



 

áreas de endemias rurais, em decorrência dos fluxos migratórios de mão-de-obra 

para as cidades; e criação de serviços de combate às endemias (Serviço Nacional 

de Febre Amarela, Serviço de Malária no Nordeste, Serviço de Malária da Baixada 

Fluminense). 

 

A medicina previdenciária, por sua vez, foi desenvolvida com a criação dos Institutos 

de Aposentadorias e Pensões (IAPs), em 1933, cujo objetivo era beneficiar 

diferentes categorias de trabalhadores do mercado formal, oferecendo planos de 

benefícios e serviços, como: aposentadoria, pensões, auxílio-funeral e auxílio-

doença. Antes do desenvolvimento dos IAPs, os trabalhadores eram assistidos pelas 

Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), criadas em 1923, pela Lei Eloy 

Chaves, organizadas pelas empresas e financiadas pela União, pelas empresas 

empregadoras e pelos empregados. Os benefícios das CAPs eram proporcionais às 

contribuições e previam a assistência médica-curativa e fornecimento de 

medicamentos; aposentadoria por tempo de serviço, velhice e invalidez; pensão 

para os dependentes e auxílio-funeral. 

 

Os serviços ofertados pela medicina previdenciária eram produzidos 

fundamentalmente pelo setor privado de saúde e comprados pelo Estado com 

recursos da previdência social, fazendo com que este setor se cristalizasse no país, 

uma vez que o mercado era garantido pelo Estado por meio da política de seguro 

social, e ele não estava submisso às regras de eficiência e competitividade do 

mercado (COHN, 2002). Essa política de saúde foi consolidada no período de 1945-

1950 com a criação do Serviço Especial de Saúde (SESP), durante a 2ª Guerra 

Mundial, e com o Plano SALTE, criado em 1948, que colocava a saúde como uma 

de suas finalidades principais, além de alimentação, transporte e energia.      

 

Com a ditadura militar instalada em 1964, o país viveu um novo modelo de 

desenvolvimento econômico-social e político, baseado num crescimento atrelado ao 

capitalismo internacional e restrição dos direitos civis e políticos, modelo este que, 

aquém de resolver os grandes problemas estruturais, tornou-os mais amplos e 

complexos. Sobre as características desse período e como se processou a 

execução das políticas sociais, registra Bravo (2006): 



 

Em face da “questão social” no período 64/74, o Estado utilizou para 
sua intervenção o binômio repressão-assistência, sendo a política 
assistencial ampliada, burocratizada e modernizada pela máquina 
estatal com a finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a 
sociedade, suavizar as tensões sociais e conseguir legitimidade 
para o regime, como também servir de mecanismo de acumulação 
do capital (BRAVO, 2006, p. 93).   

 
 

Para ajustar-se a esse novo momento da história, a política de saúde também 

passou por mudanças. Em 1966, os IAPs foram agregados e criou-se o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), que ficou responsável pelos benefícios e a 

prestação da assistência médica. A criação do INPS representou uma estratégia do 

governo de desmobilização dos trabalhadores no jogo político, uma vez que os 

excluía da gestão da previdência, restando-lhes apenas o papel de financiadores 

(BRAVO, 2006). 

 

Neste formato, a saúde pública enfrentou um período de declínio, enquanto que a 

medicina previdenciária cresceu com a prestação de seus serviços. O modelo de 

saúde hegemônico no país vai se caracterizar por uma alta centralização de 

recursos e de decisão no nível federal, por meio de uma divisão de 

responsabilidades entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social, 

através do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência social (INAMPS), 

além de apresentar uma estreita parceria entre o Estado e os segmentos privados, 

através do credenciamento de médicos e a contratação de serviços hospitalares e 

laboratoriais; ênfase na política médica curativa, individual, assistencialista e 

especializada, e o atendimento apenas aos trabalhadores do mercado formal de 

trabalho da área urbana, incluindo, após 1973, os trabalhadores rurais, empregadas 

domésticas e trabalhadores autônomos. 

  

Destaca-se ainda neste período o privilegiamento da organização da prática médica 

compatível com a expansão do capitalismo no Brasil, por meio da criação do 

complexo médico-industrial, responsável por elevadas taxas de acumulação de 

capital das empresas internacionais, principalmente na área farmacêutica e de 

equipamento hospitalar. 

 



 

Nos anos 80, a crise econômica que se abateu sobre o país e a crise da previdência 

social colocaram limites à continuação desse modelo de política de saúde baseado 

na articulação público/ privado, gerador de crescente rentabilidade para o setor 

privado. Favorecido pelo clima de democratização que envolvia o Brasil, nasce o 

Movimento Sanitário35, que juntamente com outros grupos sociais (movimentos de 

mulheres, estudantil, negros, categorias profissionais, partidos políticos e 

movimentos de bairro), vai questionar o modelo de saúde, promovendo inúmeros 

encontros e conferências para debate do tema.  

 

A luta pela Reforma Sanitária não incluiu apenas a discussão pela mudança do 

sistema de saúde, da sua organização, financiamento e concepções, mas envolveu 

também a discussão por uma mudança social, incluindo a conquista da cidadania e 

seu pleno exercício, havendo, pois, a discussão em torno da qualidade de vida e 

participação popular. Neste cenário, a saúde deixou de ser tema de interesse 

apenas dos técnicos para assumir uma dimensão política, vinculando-se também à 

questão da democracia (BRAVO, 2006).  

 

As principais críticas do movimento sanitário referentes ao modelo de saúde vigente 

giravam em torno da desigualdade no acesso aos serviços; a baixa resolutividade e 

produtividade dos recursos; a desorganização da rede; a centralidade dada à 

medicina curativa; a estrutura de financiamento inadequada; a ausência de 

integralidade das ações, multiplicidade, descoordenação institucional e excesso de 

centralização.  

 

A partir da crise instalada e das críticas da sociedade, segmentos do INAMPS e do 

Ministério da Saúde, também descontentes com esse modelo, formularam novas 

políticas, dentre as quais as Ações Integradas de Saúde (AIS), em 1982, e o 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde36 (SUDS), em 1987, que, 

                                                           

35 O Movimento Sanitário foi um movimento constituído por pessoas e grupos partidários, associações de classe 
e sindicatos, articulados em redor de um projeto, cujas primeiras iniciativas foram embasadas por teses 
universitárias, entre elas a do Dr. Sérgio Arouca, que argumentavam sobre a crise da saúde e a necessidade de 
mudanças no modelo de intervenção (CONH, 1999). Um importante registro histórico sobre as contribuições do 
Movimento Sanitário para a política de saúde  podem ser encontrados em Rodriguez Neto (2003).   
36 As Ações Integradas de Saúde previam o repasse para as Secretarias Estaduais de Saúde dos recursos do 
INAMPS, como meio de integrar as ações, expandir a rede de serviços e proporcionar a contratação de novos 



 

gradativamente, promoveram mudanças na política de saúde, resultando na 

estadualização da oferta de serviços; na regulação das ações, da compra de 

serviços privados e do financiamento para o gasto público; além de promover uma 

alteração no papel das três esferas de governo. Essas transformações sucederam-

se e culminaram na criação do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovado na 

Constituição Federal de 1988, fruto de toda articulação e mobilização da sociedade 

sob a regência do Movimento Sanitário.  

 

 

2.2. A saúde como direito de todos e dever do Estado 
 
 
O processo de mobilização social em torno da saúde fez com que esta se 

consolidasse como uma das áreas que mais obteve sucesso no que diz respeito ao 

fortalecimento dos direitos sociais na Nova República. A inscrição na atual 

Constituição do direito à saúde, como política pública de Seguridade Social, 

propiciou-lhe uma configuração inovadora, baseada em princípios éticos-políticos 

sinalizadores de um novo modelo de atenção e do papel do Estado. 

 

As reivindicações dos movimentos progressistas ligados ao setor, compartilhadas 

com grupos populares da sociedade, assumiram uma importante dimensão política, 

além do caráter técnico, ao questionar e trazer para o debate questões mais amplas, 

como a democracia e a cidadania que se queriam para o país. A luta travada em 

                                                                                                                                                                                     
servidores. Previam também a criação das Comissões Interinstitucionais de Saúde, em cada nível de governo, 
envolvendo a participação de todas as instituições públicas e privadas de saúde com a responsabilidade de 
planejar e avaliar a implantação do modelo de saúde emergente. O SUDS, por sua vez, vai ter seus fundamentos 
instituídos a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, que é considerada um dos 
momentos mais ricos do Brasil no que se refere à discussão política em torno da questão democrática, reunindo 
os mais diferentes setores da sociedade brasileira (funcionários públicos, centrais de trabalhadores, associações 
de mulheres, índios, partidos políticos). A participação popular foi um dos marcos dessa conferência, uma vez 
que nas conferências anteriores apenas os administradores e gestores tinham participação. O SUDS vai ser 
desenvolvido na direção da descentralização da saúde no âmbito do setor público, estabelecendo um conjunto de 
convênios com as Secretarias Estaduais, que ficaram responsáveis pela gestão dos serviços e contratação de 
serviços de terceiros. Assim vão ocorrendo a estadualização dos serviços de saúde, a expansão da rede pública e 
o conseqüente desligamento do setor privado, passando as ações a serem norteadas pelos novos pressupostos 
previstos pelo SUDS, isto é, descentralização, regionalização e hierarquização dos serviços. Outra mudança 
considerável no campo da saúde inaugurada com o SUDS foi o estabelecimento de uma política que privilegiava 
o estabelecimento de convênios com o setor filantrópico em vez do setor privado, como era feito nas décadas 
passadas, levando o setor privado a uma inflexão no seu papel no novo modelo. 
 



 

torno da conquista do direito à saúde permitiu avanços nunca antes vistos, que 

foram consolidados na Lei Fundamental, num claro processo de correlação de 

forças e disputa pela direção do Estado.  

 

A Constituição de 1988 reconheceu a saúde como direito fundamental do cidadão, 

situando-o no Título II que se refere aos “Direitos e Garantias Fundamentais”, 

especificamente no rol dos direitos sociais (art.6º), e no Título VIII (Da Ordem 

Social), nos artigos 196 a 200, que enunciam a saúde como direito de todos, fixam 

as diretrizes e as competências do SUS, e impõem ao poder público uma série de 

tarefas, como a de promover políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de 

doenças e outros agravos, e o acesso universal e igualitário aos serviços.  

 

Destaca Rodriguez Neto (2003) que o modo como foi sistematizado o direito a saúde 

permite classificar o texto constitucional brasileiro como o mais completo e explícito 

entre muitos países37, destacando-se por ser o que melhor caracteriza, do ponto de 

vista dos países capitalistas, o Sistema Único de Saúde, a responsabilidade do 

Estado e as relações com o setor privado.  

 

Os avanços estabelecidos pela Carta Magna foram reiterados com a aprovação 

posterior da legislação infraconstitucional, representada pelas Leis 8.080 (Lei 

Orgânica da Saúde) e 8.142 (que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS e o financiamento intergovernamental), apesar dos empates e 

confrontos entre os grupos de diferentes interesses ligados ao setor, e possibilitaram 

a implantação do SUS, cujo processo foi intensificado com a criação das Normas 

Operacionais Básicas.  

 

No quadro das inovações inauguradas com a Constituição Federal de 1988, 

destaca-se a adoção da concepção ampliada de saúde, que apontou para a 

superação do modelo assistencial centrado na doença e a implantação da atenção 

integral aos cidadãos. Tendo como referência o conceito adotado pela Organização 

                                                           
37 O autor realizou uma pesquisa sobre o direito a saúde nas Constituições de vários países, destacando as 
semelhanças e diferenças entre eles. Os países pesquisados foram: Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai, 
Venezuela, México, Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, USA, Japão, Espanha, Portugal, Itália, URSS, China, 
Cuba, Guiné Bissau e Nicarágua. 



 

Mundial da Saúde (OMS), que estabeleceu a saúde como completo bem-estar físico, 

mental e social e não apenas ausência de doenças, a legislação estabeleceu os 

fatores determinantes e condicionantes da saúde, reconhecendo sua intrínseca 

relação com os demais direitos humanos.  

 

Segundo a Lei 8.080/90, a saúde é direito fundamental do ser humano e tem como 

fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 

o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. A observância desses elementos 

permite afirmar que a saúde deve ser compreendida como o resultado de um 

conjunto de condições coletivas de existência, concepção esta que mantém uma 

estreita vinculação com o conceito de qualidade de vida, o qual pressupõe o 

exercício dos direitos de cidadania, incluindo o direito ao trabalho, ao salário justo, a 

condições dignas de moradia, à participação nas decisões e gestões de políticas 

institucionais, dentre outras. 

 

Para Rodriguez Neto (2003, p.130), essa visão pressupõe  

 
A compreensão multissetorial da saúde, que rejeita aquela que 
apenas enfatizava o equilíbrio orgânico, apontando para a questão 
subjacente do bem-estar social e da qualidade de vida, além de 
entender a impossibilidade de o sistema de saúde ser 
responsabilizado pelas condições de saúde da população. Quando 
muito (e essa é uma mudança fundamental na reorientação do 
sistema de saúde, na perspectiva da Reforma Sanitária), 
monitorando indicadores e riscos, elabora as pautas de intervenção 
dos outros setores da vida econômica e social, na direção da 
formulação de políticas públicas saudáveis. Isto é, a política de 
saúde é vista e compreendida como a convergência das políticas 
sociais e econômicas para a produção da qualidade de vida e do 
bem-estar coletivo, ou seja, como política governamental global.  

 
 

Como destaca o autor, o novo conceito de saúde reconhece que há uma estreita 

articulação entre os fatores social e o econômico, e que esses, assim como os 

culturais e ambientais, são determinantes das condições de vida e saúde da 

população. Neste sentido, muito mais do que uma definição conceitual, isso indica 

que a saúde deve ser vista como um processo, resultante do modo de inserção do 



 

indivíduo e de seu grupo social na sociedade, tendo, por conseguinte, uma base 

material para sua explicação e determinação (RODRIGUEZ NETO, 2003). 

 

A adoção da concepção ampliada de saúde legitima o princípio da integralidade do 

SUS, que aponta para as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, e 

expõe a necessidade da interlocução com as demais políticas públicas, o que 

significa que além da necessidade da reestruturação dos serviços e ações de saúde, 

é necessário o desenvolvimento de ações integradas entre os diversos órgãos, 

secretarias e instituições, visando à complementaridade dos serviços e 

conseqüentemente a potencialização das ações.   

 

Outrossim, a compreensão da saúde como resultado da qualidade de vida de um 

povo e das políticas adotadas pelo Estado exige mudanças bem mais amplas, 

relacionadas a democratização do país. Isto que dizer, que é necessário discutir 

questões políticas que dizem respeito a toda sociedade, como, por exemplo, o 

acesso à riqueza socialmente produzida e o usufruto dessa riqueza pela população. 

Neste sentido, a nova concepção de saúde exige uma mudança de foco da 

assistência para as políticas gerais, que são determinantes das condições de saúde 

e doença, assim como à discussão da estrutura de classes em nosso país e à 

posição de cada qual nessa estrutura (RODRIGUEZ NETO, 2003).  

 

A inclusão do princípio da universalidade também representa outro grande avanço 

da Política de Saúde brasileira, uma vez que garante o direito a todo brasileiro ter 

acesso aos serviços e ações de saúde. Como registra Viana (2004) a universalidade 

encontra-se no âmbito da esfera pública, e na saúde refere-se tanto ao plano ideo-

político (controle público, fiscalização, planejamento da política, etc) quanto 

assistencial (resolutividade, recursos humanos da saúde, acesso a serviços em 

quantidade e qualidade, entre outros). 

 

Sobre isso, registram Nogueira e Mioto (2006) que a incorporação desse princípio 

quebrou 

 



 

Com uma desigualdade histórica que classificava os brasileiros em 
cidadãos de primeira e segunda classe. Os de primeira classe eram 
os que integravam o mercado de trabalho, tendo acesso à medicina 
previdenciária. Os de segunda classe tinham suas necessidades de 
saúde atendidas unicamente através de um precário sistema 
constituído pelas Santas Casas de Misericórdia, pela boa vontade 
da classe médica e pelos raros serviços mantidos pelo Ministério e 
Secretarias Estaduais de Saúde (2006, p.222). 
 

 
A incorporação do direito universal à saúde como elemento de cidadania apenas em 

1988 reflete o atraso constitucional nacional no que se refere ao reconhecimento dos 

direitos sociais, uma vez que a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(1948) já previa a saúde como direito fundamental e o país era um dos signatários 

dessa declaração. No entanto, fatores internos não permitiram sua positivação. 

 

Um outro avanço inaugurado pela Constituição refere-se ao reconhecimento do 

dever do Estado na garantia do direito à saúde. Embora a legislação também atribua 

a responsabilidade pela saúde às pessoas, à família, às empresas e à sociedade 

(BRASIL, 1990), cabe ao Estado o desenvolvimento de políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, além da 

garantia do acesso universal igualitário às ações e serviços àqueles que precisarem. 

Classificado como um direito social, o direito à saúde exige do Estado prestações 

positivas no sentido de sua garantia e efetividade (SCHWARTZ, 2001)38.    

 

Destaca Rodriguez Neto (2003) que ao designar como dever do Estado a execução 

de políticas econômicas e sociais que visem à redução do risco de doenças e outros 

agravos, o texto constitucional especifica algo de grande impacto político, pois 

significa responsabilizar o Estado pela execução de políticas públicas que induzam o 

desenvolvimento social e econômico, que reduzam a desigualdade, eliminem os 

fatores que negativamente afetam a saúde da população, como a baixa renda, a 

falta de escolaridade, a pobreza, o desemprego e outros determinantes e 

condicionantes de uma má qualidade de vida que influenciará nas condições de 

saúde da população, aumentando o risco de doenças. 

 

                                                           
38 Destaca o autor que embora o direito à saúde requeira do Estado a obrigação de agir, é um direito que também 
exige do estado ações negativas, isto é, que se abstenha de atuar de modo a prejudicar a saúde dos cidadãos.    



 

Sem dúvida, os avanços aprovados na nova Constituição sinalizaram para a 

construção de um sistema de saúde inovador, em consonância com os ideais da 

cidadania. O grande desafio que nos cerca é a transformação dos preceitos formais 

em parâmetros norteadores da realidade, capazes de gerar políticas sociais e 

econômicas que atendam as necessidades reais da população em tempos difíceis 

para quem vive do trabalho. Nesta mudança, os parâmetros legais da saúde são 

referências, e podem ser usados politicamente para o avanço da luta por uma 

sociedade mais justa e equânime. E neste sentido, o Ministério Público deve ser um 

importante aliado.  

 

 

2.3. O direito à saúde em tempos de contra-reforma do Estado e a atuação do 
Ministério Público 
 

 

A análise dos 20 anos de criação do SUS indica que muitas conquistas foram 

alcançadas: o SUS é hoje o sistema que possui o maior número de 

estabelecimentos de saúde no país, sendo responsável pela maior parte dos 

procedimentos na área médica e pela cobertura de ¾ da população39; nele são 

encontrados os procedimentos tipicamente de saúde pública, e muitos são os que se 

beneficiam diariamente do fornecimento gratuito de medicação na atenção 

ambulatorial. 

 

No entanto, na contramão dos avanços que teve a Política de Saúde no Brasil, 

persistem entraves para a plena efetivação desse direito social. Muitas são ainda as 

dificuldades para acessar os serviços públicos e a falta de qualidade também é 

freqüente. Somando-se a isto, os indicadores sociais apontam para a existência de 

um grande contingente de pessoas que sobrevivem abaixo da linha de pobreza e 

que não têm acesso a direitos básicos, como educação, alimentação e habitação 

                                                           
39 Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD), realizada em 2003, pelo IBGE.  



 

adequadas40, o que compromete o direito à saúde, uma vez que usufruí-lo significa 

ter acesso ao conjunto de direitos humanos.  

 

Assim, como registra Menicucci (2006, p.59), “em que pese os ganhos inegáveis de 

eficiência e eficácia obtidos em relação à cobertura e à qualidade da atenção à 

saúde, o processo de implementação do SUS tem sido repleto de ambigüidades, 

avanços e dificuldades”.   

 

Os entraves encontrados na efetivação do direito a saúde e dos demais direitos 

sociais podem ser entendidos pela análise do contexto de desenvolvimento, a partir 

da década de 90, de medidas de corte neoliberal41, que travou profundamente a 

execução e ampliação das políticas sociais públicas. A opção por uma política 

econômica que privilegiou o sistema financeiro e o mercado, e ainda um modelo de 

Estado mínimo com baixíssimo compromisso com as políticas sociais, como a 

habitação, saneamento, emprego, reforma agrária e educação, não permitem que 

haja efetivamente o direito à saúde, já que as condições de vida da maioria da 

população continuam precárias, aumentando o risco de adoecer.  

 

Os indicadores mostram que em muitas regiões do país continuam elevadas as 

taxas de mortalidade infantil e materna, os índices de desnutrição e prevalência de 

doenças infecto-contagiosas, como a hanseníase e tuberculose, dados esses que 

são agravados pela situação de pobreza e desigualdade social que temos42. 
                                                           
40 Segundo dados do PNAD 2007, 10% da população brasileira com 15 anos ou mais de idade (cerca de 14,1 
milhões de brasileiros) são analfabetos; apenas 35,3% dos trabalhadores têm carteira de trabalho assinada, 
totalizando 32 milhões de pessoas; 26,4% dos domicílios não têm acesso a rede coletora ou fossa séptica e 
utilizam formas irregulares de esgotamento ou deixam os dejetos a céu aberto e 54 milhões de brasileiros (34,5% 
da população urbana) vivem em residências sem infra-estrutura adequada, isto é, além da ausência de rede 
coletora ou fossa séptica, não possuem acesso a água canalizada; se situam em favelas ou locais que apresentam 
irregularidades fundiárias; há residindo mais de três pessoas por dormitório; possuem  tetos e paredes não-
duráveis e só possuem banheiro coletivo.  
41 O neoliberalismo, como ideário econômico e político, “é expresso nos princípios da economia de mercado, na 
regulação estatal mínima e na formulação de uma cultura que deriva liberdade política da liberdade econômica” 
(MOTA, 1998) Segundo a doutrina neoliberal, o intervencionismo estatal é antieconômico e antiprodutivo, 
sendo necessária sua redução, principalmente, no campo do bem-estar social. No entanto, enquanto se prega um 
Estado mínimo para o social, este se torna máximo para o capital, atendendo as suas necessidades de reprodução 
(BRAZ; NETTO, 2007).   
42 Os indicadores de saúde no país, que reúnem dados de morbidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, 
condições de vida e fatores ambientais, podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde, através do 
DATASUS. Em junho de 2007, a OMS revelou que a falta de água tratada e de redes de esgoto tiram a vida de 
15 mil brasileiros por ano, conforme notícia publicada no site http:/noticias.uol.com.br/especiais/pnad. Acesso 
em 07 de março de 2009.    



 

Como afirma Cohn (1991, p.63):  

 

A extensão dos problemas de saúde vividos pela população mais 
carente fica mais explícita quando se verifica o risco de morte por 
certas doenças consideradas evitáveis, como aquelas associadas 
ao estado nutricional, das más condições de moradia e a ausência 
de serviços básicos de saneamento. 

 

 

Em desacordo com os preceitos constitucionais, temos presenciado o sucateamento 

dos serviços de saúde e a não efetivação dos princípios que devem reger o SUS, 

questões que são acirradas pelos insuficientes investimentos públicos, pois, além de 

se gastar mal, não há dúvidas de que, para os parâmetros internacionais, também 

se gasta pouco (RODRIGUEZ NETO, 2003).43 

 

O SUS enfrenta um brutal desfinanciamento, como conseqüência das políticas de 

ajuste fiscal, determinante para a manutenção de programas focais, de precarização 

e terceirização dos recursos humanos. Registra Bravo (2006) que entre os 

problemas de financiamento destaca-se a utilização sistemática dos recursos do 

orçamento da Seguridade Social para garantir o superávit primário44 das contas 

públicas e a decisão do Presidente da República, orientado pelos Ministros do 

Planejamento e da Fazenda, de ampliar o conteúdo das “ações de serviços de 

saúde”, incluindo gastos com saneamento e segurança alimentar, o que ocasionou a 

redução de 5 bilhões dos recursos destinados ao SUS (BRAVO, 2006, p.105).    

 

Mudanças direcionadas pela contra-reforma na saúde também podem ser 

verificadas na ênfase da focalização45, identificada, por exemplo, na centralidade 

dada ao Programa Saúde da Família (PSF) como estratégia de cobertura voltada 

                                                           
43 No Brasil, os recursos destinados à saúde correspondem a 3,4% do PIB, o que é significativamente inferior ao 
que é investido em outros países como Uruguai (5,1%), Panamá (4,8%),  Argentina (4,7%), França (7,2%) e 
Alemanha (8,0%) (Bravo, 2006).   
44 Superávit primário é um termo utilizado para designar o dinheiro que o governo economiza para pagar os juros 
da dívida pública. É alcançado através do aumento da arrecadação de impostos e cortes nos gastos previstos no 
orçamento, significando uma redução dos investimentos públicos, principalmente,  na área social.  
45 Sobre a focalização, destaca Soares (2001) ser ela uma das estratégias neoliberais mais disseminadas, 
baseando-se na idéia de que “os gastos e serviços sociais passem a ser dirigidos exclusivamente aos pobres. Ou 
seja, somente aqueles comprovadamente pobres, via ‘testes de pobreza’ ou ‘testes de meio’ (os famosos ‘means 
tests’ dos programas sociais norte-americanos), podem ter acesso aos serviços públicos” ( 2001, p.346).  



 

apenas aos segmentos mais pobres da população, o que contraria o princípio da 

universalidade, como também na formulação de propostas no campo da 

privatização, da qual o Projeto de Fundação Estatal46 é elucidativo.  

 

Por sua vez, problemas relacionados à dificuldade de acesso, evidenciados “nas 

longas filas, na demora para prestação dos atendimentos, na falta de medicamentos 

e na redução de leitos” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p.161), são freqüentemente 

veiculados nos meios de comunicação de massa, denunciando o descumprimento 

dos dispositivos constitucionais, contribuindo também para a sedimentação de uma 

imagem negativa sobre a assistência pública quando enfatiza, apenas, o “caos da 

saúde”, levando a população a procurar cada vez mais os serviços do mercado, fato 

identificado ao verificarmos a explosão quantitativa dos planos de saúde privados 

nos últimos anos47.   

 

Além disso, as dificuldades de acesso também se evidenciam na insuficiência de 

cobertura dos serviços, apesar de sua expansão em muitos municípios, com o 

processo de municipalização e a ampliação dos quadros técnicos vinculados às 

Secretarias Municipais. Mesmo com o aumento na oferta de cuidados básicos, ainda 

persistem grandes lacunas de cobertura, principalmente nos níveis de média e alta 

complexidade. A baixa resolutividade, as limitações no acesso aos serviços, a 

demora expressiva para o atendimento e realização de exames, e a falta de 

medicamentos também integram o conjunto de problemas enfrentados pela 

população, que indicam a negação do acesso no SUS.  

 

Para Bravo (2006), a manutenção da disputa entre os dois projetos de saúde, sendo 

um ligado a Reforma Sanitária e o outro articulado ao mercado, anuncia que a 

                                                           
46  Uma crítica a implantação do Projeto de Fundação Estatal como uma proposta de contra-reforma do Estado 
no âmbito das políticas sociais, em particular na saúde, pode ser encontrada em BRAVO (2007).     
47 Para Canton (2006), o mercado impõe à população a necessidade de uma medicina privada, como alternativa 
às filas do SUS, utilizando-se de fortes estratégias de marketing e passando a oferecer serviços  condizentes com 
todos os tipos de camadas sociais, como mecanismo de uma filosofia de inserção, embora sua gênese seja 
altamente excludente. O crescimento da saúde suplementar no país, regulada pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), também vem se firmando pelo investimento nos procedimentos que exigem maior 
densidade tecnológica, como por exemplo, os Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia (SADT), pelos quais 
respondem por 92% da rede nacional. Também é acentuada a superioridade da rede privada de saúde em relação 
ao SUS no conjunto dos estabelecimentos com internação; os hospitais privados correspondem a 80% do total do 
país (MENICUCCI, 2006).  



 

política de saúde no país vem sofrendo os impactos da política macroeconômica. Os 

problemas enfrentados pelo SUS evidenciam os ataques constantes sofrido pelo 

Projeto de Reforma Sanitária, enquanto que a política de ajustes vem fortalecendo o 

projeto articulado ao mercado, o qual insiste na contenção dos gastos com 

racionalização da oferta e a descentralização com isenção de responsabilidade do 

poder central, semeando que a tarefa do Estado é garantir o mínimo aos que não 

podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento dos que têm acesso ao 

mercado. 

 

Frente a esta realidade, um dos caminhos percorrido pela população tem sido a 

procura do Ministério Público para acessar o direito à saúde. Legitimado por sua 

função de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente, a instituição tem 

feito uso de medidas judiciais e extrajudiciais para garantia de tal direito, dentre as 

quais se destacam a ação civil pública48, o inquérito civil49, as audiências públicas50 

e os termos de ajustamento de conduta51, em situações que envolvem, por exemplo, 

o acesso a medicamentos, tratamentos especializados, realização de exames, 

acompanhamento dos conselhos, quanto ao funcionamento e efetividade de suas 

ações, entre outras.  

  

Os imperativos constitucionais e o crescimento das demandas relacionadas à saúde 

impuseram ao Ministério Público a necessidade da criação de promotorias 

especializadas na defesa desse direito e um maior envolvimento dos seus 

integrantes com as questões do Sistema Único de Saúde, objetivando uma maior 
                                                           
48 Conforme descrito no capítulo 2, a ação civil pública tem sua disciplina básica estabelecida na Lei nº 
7.347/1985, tendo sido contemplada na legislação posterior, nas Leis nº 7.853/1989 (pessoas portadoras de 
deficiência), nº 7.913/1989 (investidores no mercado de capitais), nº 8.069/1990 (criança e adolescente), nº 
8.078/1990 (consumidores) e nº 10.741/2003 (idosos) (GARCIA, 2005). Na área civil, não há privatividade do 
Ministério Público na proposição das ações civis públicas, podendo as mesmas ser propostas por terceiros, 
segundo disposto na Constituição Federal, art. 129, parágrafo 1 (MAZZILLI, 2005).      
49 Procedimento administrativo e inquisitivo que tem por finalidade a apuração de fatos; dele pode resultar: o 
arquivamento do procedimento, celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta; formulação de 
recomendações e ajuizamento de ação civil pública (GARCIA, 2005).  
50 As audiências públicas permitem a coleta de subsídios para adoção de medidas, de natureza judicial ou 
extrajudicial, com vistas à colher, junto à sociedade e aos órgãos envolvidos, dados considerados úteis à 
compreensão do tema em deslinde, e à construção de alternativas ao problema enfrentado. Favorece a 
aproximação do Ministério Público com a população, com os representantes da sociedade civil organizada e 
ainda com os gestores públicos (MARTIN JÚNIOR, 2008). 
51 Termo com força de título executivo extrajudicial, no qual são estabelecidas obrigações a serem cumpridas 
pelo violador da norma e as penalidades no caso de inobservância (GARCIA, 2005).  



 

compreensão do tema, cuja natureza é eminentemente multidisciplinar. Também foi 

criada a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde 

(AMPASA)52 que reúne membros dos diferentes estados brasileiros e a elaboração 

de um pacto assinado por todos os Procuradores-Gerais de Justiça do Brasil, em 

1998, na cidade de Palmas, tornando público o compromisso institucional com uma 

saúde de qualidade.       

 

Para obter a máxima eficiência em suas ações, a instrumentalização da tarefa 

ministerial de defender o direito à saúde deve priorizar uma contínua articulação com 

a sociedade e com outras instituições que atuam na garantia dos direitos humanos, 

de forma a potencializar suas ações e tomar decisões conjuntas, principalmente, 

quanto às prioridades e os resultados que se almeja alcançar frente às situações 

cotidianas. Essa postura é justificada por ser o direito à saúde um fenômeno 

complexo e de múltiplas determinações, e, assim, como destaca Schwartz (2001), 
  
 

A complexidade da realidade sanitária não pode exigir solução única 
(sob risco de totalitarismo) ou representante único para tutela, pena 
de descumprimento do regime democrático, que prisma pelas 
orientações diversas de suas decisões. [...] Somente com a 
participação de todos os interessados e legitimados é que será 
possível a busca de efetivação da melhor qualidade de vida 
possível, e, em conseqüência, da saúde, tendo sempre em vista a 
natureza holística do fenômeno sanitário ( 2001, p.180).     

 
 

Estudo realizado por Machado e Pinheiro (2009) aponta que a instituição tem se 

firmado como um grande articulador na resolução de conflitos na área da saúde, 

com vistas à concretização do direito. Registram os autores, a partir dos dados 

obtidos no município de Porto Alegre, no ano de 2005, que o Ministério Público, 

                                                           
52 De acordo com seu Regimento Interno, a AMPASA tem por objetivos promover a defesa do direito à saúde, 
notadamente o acesso às suas ações e serviços, garantidos na Constituição Federal e no ordenamento jurídico 
nacional, velando pela sua plena implementação, bem como pela observância dos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde; acompanhar o trâmite de projetos-de-lei sobre saúde, contribuindo, quando possível, 
para o seu aperfeiçoamento; promover interações com a sociedade, principalmente quanto à capacitação e 
efetividade do controle social; realizar simpósios, seminários e outras atividades culturais visando o 
aperfeiçoamento técnico-científico de seus associados; patrocinar concursos, conferindo prêmios aos autores dos 
melhores trabalhos apresentados; manter boletim informativo, banco de dados, site na Internet, sem prejuízo  do 
emprego, também, de outros meios de divulgação  para a difusão de doutrina  e jurisprudência em tema de 
Direito à Saúde, bem como de quaisquer matérias do interesse dos associados; atuar no interesse da permanente 
melhoria das condições institucionais de trabalho na área da saúde; e propiciar a integração de seus associados. 
Site: http://www.ampasa.org.br/. 



 

além de atuar na fiscalização da administração pública e dos prestadores de 

serviços, tem se configurado, de forma inovadora, em um importante agente 

mediador das questões que envolvem o Estado (instância gestora) e os Conselhos 

de Saúde (instância de participação popular), reforçando a idéia da instituição como 

um espaço interdisciplinar de diálogos, no qual tem sido possível o estabelecimento 

de um certo nível de consenso entre as distintas instâncias da saúde pública, 

contribuindo, desta forma, para a implantação efetiva de políticas públicas de saúde. 

 

Em Pernambuco, o Ministério Público estadual também tem privilegiado a atuação 

na defesa do direito à saúde, em consonância com sua missão de garantir o Estado 

Democrático de Direito e a cidadania53. Segundo o “Plano Estratégico 2005-2008”, 

elaborado pela instituição como resultado de um processo de debate entre membros 

e servidores, a defesa da saúde foi indicada como uma das metas mobilizadoras 

prioritárias, ocupando a quarta posição, com 37,9% das indicações dos 

participantes54. 

 

Por sua vez, o documento “Promovendo os direitos humanos: realizações do 

Ministério Público de Pernambuco-2003/200655”, sistematizou os resultados 

alcançados pelo órgão nesse período, destacando sua atuação na melhoria da 

qualidade dos serviços do SUS, tanto na rede hospitalar quanto na ambulatorial, na 

garantia da realização de exames, diagnósticos e também na dispensação de 

medicamentos, visando o atendimento integral do cidadão, desde o início até o fim 

do tratamento. Ressalta o documento, que o MPPE fez uso de diferentes 

instrumentos para defesa do direito, dentre os quais as recomendações, o 

estabelecimento de termos de ajustamento de conduta e as ações civis públicas 

para garantir a instalação de leitos nas UTI’s da Rede Estadual, a dispensação de 

medicamentos, e a melhoria dos serviços da atenção básica nos municípios.  

 

A atuação do órgão e os resultados obtidos especificamente na capital 

pernambucana são objetos de estudo do capítulo a seguir, mediante apresentação 
                                                           
53 Cf. o Plano Estratégico 2005-2008, publicado pelo MPPE no ano de 2006.   
54 As metas prioritárias escolhidas pelos membros e servidores da instituição foram: Combate à corrupção 
(87%), Educação (44%), Infância e juventude (39,7%), saúde (37,9%),  e Repressão ao tráfico (37,2%). 
55 PERNAMBUCO. Ministério Público. Realizações do Ministério Público de Pernambuco: 2003-2006. 
Assessoria Ministerial de Comunicação (Org.). Recife: Procuradoria Geral de Justiça, 2006.  



 

de pesquisa realizada na 11ª Promotoria de Justiça de Cidadania e Defesa da 

Saúde de Recife e análise dos procedimentos de investigação preliminar instaurados 

pela instituição no ano de 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. O MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO E A DEFESA DO 
DIREITO À SAÚDE EM RECIFE  
 

 

 

3. 1. Procedimentos metodológicos da pesquisa 
 
 
 
A pesquisa que ora apresentamos tem por objetivo desenvolver uma análise da 

atuação do Ministério Público de Pernambuco e das suas contribuições para 

efetividade do direito à saúde em Recife. Foi desenvolvida a partir do estudo dos 

Procedimentos de Investigação Preliminar (PIP’s), instaurados no ano de 200756, na 

11ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Capital, referentes às denúncias57 

de omissão ou oferta insuficiente do Estado, Poder Executivo, na prestação de 

serviços para o cumprimento do direito à saúde, que neste trabalho corresponde ao 

direito ao acesso universal e integral aos serviços de assistência no SUS, subsetor 

público.  

 

Os casos selecionados para a pesquisa atenderam aos critérios de inclusão 

previamente definidos, abaixo relacionados: 

 

1. PIP’s instaurados em 2007, a partir de denúncias registradas nesse ano ou no 

ano anterior; 

2. Denúncias referentes a não realização de exames, cirurgias, dificuldade de 

marcação de consultas e não acesso à medicação; 

3. Denúncias de violação do direito à saúde pelo órgão gestor estatal ou pela 

Secretaria de Saúde do Município de Recife. 

                                                           
56 Os PIP’s são formados a partir das denúncias e contêm as informações coletadas no processo de investigação, 
assim como os pareceres técnicos e as medidas adotadas sobre o caso denunciado.  O recorte temporal do estudo 
foi definido a partir de pesquisa exploratória inicial, realizada no Ministério Público de Pernambuco, nos meses 
de janeiro a março de 2008, quando foi identificado que o Livro de Registro de denúncias, que quantifica e 
identifica os casos recebidos na instituição, começou a ser completamente preenchido a partir de 2007. 
57 No nosso estudo, estamos considerando denúncia as informações que se prestam à autoridade competente 
sobre o não cumprimento do direito à saúde, a partir da qual  o representante do Ministério Público intenta uma 
ação para reparar as situações de violação de direitos, sob pena da aplicação das medidas previstas em Lei.    



 

No processo de coleta de dados foram utilizados como técnicas a pesquisa 

documental, a observação assistemática e entrevistas semi-estruturadas, conforme 

disposto a seguir, em cada fase de investigação. A pesquisa de campo foi realizada 

no período de novembro/2008 a janeiro/2009.  

 
Fase 1 – Identificar e analisar as denúncias recebidas pela Promotoria de 
Defesa da Saúde, referentes a omissão do Estado ou oferta insuficiente dos 
serviços de assistência à saúde  (Objetivo 1) 

• Levantamento documental – livro de registro de denúncias, procedimentos de 

investigação preliminar e promoção de arquivamento. Nesta fase, foi realizado o 

levantamento dos PIP’s instaurados pela Promotoria em 2007, identificando as 

denúncias de acordo com os critérios estabelecidos. A análise das denúncias 

focou principalmente os autores, os denunciados e os motivos. 

 
Fase 2 – Analisar os pareceres do Ministério Público de Pernambuco e 
identificar as medidas adotadas pela instituição para resolução dos casos 
(Objetivo 2) 

• Levantamento documental –  procedimentos de investigação preliminar, atas 

de reunião e audiências públicas. Neste caso, o foco foi a investigação e análise 

dos pareceres técnicos emitidos pela instituição, que traduzem seu entendimento 

sobre o direito à saúde e embasaram a tomada de decisão, e as medidas 

adotadas para resolução dos casos. 

• Entrevistas semi-estruturadas – com promotor de justiça, para coleta de 

informações sobre os pareceres emitidos e as medidas adotadas pela instituição.      

• Observação assistemática – foi utilizada durante a realização de coleta de 

dados na Promotoria, com vistas a entender o funcionamento da instituição e 

complementar as informações obtidas nos demais instrumentos de coleta. Foram 

observados atendimentos ao público, audiências e visitas técnicas às unidades 

de saúde. Como instrumento de registro, utilizamos o diário de campo. 
 
Fase 3 – Identificar e analisar os resultados obtidos pelo Ministério Público por 
meio das medidas extrajudiciais no processo de exigibilidade política e jurídica 



 

para garantir o acesso dos usuários aos serviços de assistência à saúde 
(Objetivo 3) 

• Levantamento documental –  procedimentos de investigação preliminar, atas 

de reunião e audiências públicas. Utilizado para identificar os resultados 

obtidos para garantir o direito à saúde. 

• Entrevista semi-estruturada -  com promotor de justiça, para complementar  e 

esclarecer informações levantadas pela pesquisa documental.     

Os dados coletados foram tabulados e analisados, estabelecendo articulações com 

os referenciais teóricos do estudo, com a finalidade de responder ao problema de 

pesquisa e aos seus objetivos.  

 

 
3.2. O direito à saúde e a atuação ministerial: considerações a partir dos dados 
coletados 
 
 
3.2.1. Caracterização da 11ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da 
Capital  
 
 
A 11ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Capital situa-se no Edifício 

Promotor Paulo Cavalcanti, localizado a Rua Visconde de Suassuna, nº 99, no bairro 

da Boa Vista/Recife, funcionando de segunda a sexta-feira, no horário das 12h às 18 

horas. Incluída no rol das Promotorias de Justiça58 da área de cidadania, foi criada 

no ano de 199859, através da Lei Ordinária nº 21, tendo por atribuições a fiscalização 

do Sistema Único de Saúde e o acompanhamento da prestação de serviços de 

                                                           
58 Conforme a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993), as 
promotorias de justiça são órgãos da administração da instituição, podendo ser judiciais ou extrajudiciais, 
especializadas, gerais ou cumulativas (art. 23, parágrafo 1º). Para Garcia (2005), as promotorias “são feixes de 
atribuições que, a um só tempo, congregam órgãos de execução (Promotores de Justiça) e atividades de natureza 
administrativa, que se destinam a apoiar a consecução da atividade finalística da Instituição” (2005, p. 232).  
59 Embora criada em 1998, as atividades da Promotoria só foram iniciadas em fevereiro de 2000, com a 
designação da Promotora de Justiça Ivana Botelho para assumir o cargo. Em 2006, houve a criação de mais uma 
Promotoria de Saúde na Capital, a 34ª Promotoria de Justiça de Cidadania com atuação na Defesa da Saúde, que 
funciona também no Prédio Paulo Cavalcanti. 



 

saúde pública60 no município de Recife. Além da Promotora de Justiça, possui um 

quadro de servidores formado por duas técnicas ministeriais (nível médio) e quatro 

analistas ministeriais (nível superior), área de medicina61.  

 

No cumprimento de suas atribuições, a Promotoria de Saúde tem desenvolvido 

diversas atividades para acompanhamento das políticas de saúde, tais como: 

atendimento ao público, visitas às unidades de saúde, audiências, requisição de 

documentos e informações aos gestores públicos. Além destas, há também a 

participação em reuniões, palestras, seminários, congressos e outros eventos, 

promovidos por escolas, universidades, unidades de saúde e organizações da 

sociedade civil, com o objetivo de informar sobre o papel do Ministério Público e 

orientar a população sobre como proceder nos casos de violação dos direitos 

constitucionalmente assegurados. Há ainda a participação nas conferências e 

reuniões dos Conselhos de Saúde, visando acompanhar as deliberações sobre a 

política de saúde estadual e municipal. Esses espaços propiciam o diálogo e a 

interação do órgão com a sociedade, facilitando a identificação dos problemas e 

dificuldades da execução do SUS e a articulação para sua resolução.  

 

No desenvolvimento de suas atividades, a promotoria tem interagido com grupos, 

movimentos sociais e associações de usuários, dentre os quais se encontram o 

Movimento de Articulação AIDS, em decorrência de procedimentos instaurados pelo 

MPPE; o Movimento Negro, em razão da participação da promotoria no Grupo de 

Trabalho sobre o racismo institucional; o Movimento de Mulheres, com reuniões nos 

Comitês de Mortalidade Materna, estadual e municipal; a Associação de Defesa dos 

Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (ADUSEPS), que encaminha 

casos de pessoas que precisam de serviços de saúde no SUS; Associação dos 

Portadores de Mucoviscidose e Associação dos Portadores de Mal de Parkinson. 62.   
                                                           
60 Atribuições definidas na Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça – CPJ nº 001/2002. Vale destacar 
que, embora os casos relacionados aos planos de saúde privados sejam acompanhados pela Promotoria do 
Consumidor, pois prevalece uma relação de consumo, a Promotoria de Saúde faz o acompanhamento das 
unidades de saúde privadas, por exemplo, para verificar se está havendo o cumprimento das recomendações da 
Vigilância Sanitária.   
61 Quando a Promotoria necessita da intervenção de outros profissionais, como assistentes sociais e psicólogos, 
faz a solicitação à Coordenadoria Ministerial de Apoio Técnico, onde esses profissionais estão lotados.    
62 Nas entrevistas realizadas, foi destacada a importância da integração do MP com esses grupos, através das 
experiências de trabalho com os Comitês de Mortalidade Materna e com a Associação dos Portadores de 
Mucoviscidose. A partir do diálogo estabelecido com esses grupos, foram obtidas informações que suscitaram a 



 

A importância dessa interação do Ministério Público com a sociedade civil 

organizada é enfatizada por diversos autores, como Goulart (1998) e Nunes Júnior 

(2004). Destacam estes estudiosos que as atribuições ministeriais podem ser 

desenvolvidas com maior eficiência a partir do estabelecimento de diálogo com a 

sociedade, uma vez que propiciará a identificação dos principais problemas 

enfrentados e o estabelecimento de prioridades a partir dos anseios populares. 

Nesses termos, Goulart (1998) menciona que é dever da instituição participar 

efetivamente do processo democrático, através da articulação com os movimentos 

sociais comprometidos com a luta pela efetividade dos direitos, articulação esta que 

contribuirá decisivamente na elaboração de argumentos consistentes para garantir a 

defesa dos direitos humanos frente aos seus opositores.             

 

Nunes Júnior (2004), por sua vez, ressalta que a comunicação com a sociedade, 

além de oportunizar a elaboração do diagnóstico dos problemas existentes, propicia 

a construção de alternativas de intervenção com a participação da população. 

Destaca o autor que o ofício do Ministério Público, na seara dos direitos humanos, 

só pode ser adequadamente desenvolvido se houver uma estreita articulação com 

as entidades da sociedade civil. Para ele, “se ao Ministério Público incumbe a defesa 

dos interesses sociais, cabe-lhe a constatação e a veiculação das demandas 

verificadas no bojo da sociedade” (NUNES JÚNIOR, 2004, p.26).    

 

Como estratégia para divulgação de suas atividades e das medidas adotadas para 

efetivação do direito à saúde, a Promotoria de Saúde tem feito uso dos mais 

variados meios midiáticos, coordenados pela Assessoria Ministerial de Comunicação 

Social do próprio MPPE, como também da mídia externa local, tanto a imprensa 

escrita como a rede televisional, os quais ao divulgarem a atuação do órgão também 
                                                                                                                                                                                     
abertura de procedimentos de investigação preliminar e celebração de termos de ajustamento de condutas com o 
poder público para resolução dos problemas enfrentados no âmbito do direito à saúde.  No caso dos Comitês de 
Mortalidade Materna, dados técnicos apresentados por seus integrantes sobre a situação precária dos serviços de 
assistência à mulher nos municípios de Ouricuri e Araripina, concernente ao pré-natal e ao parto, deram 
embasamento para a instauração de TAC’s nesses municípios, com exigências a serem cumpridas pela Secretaria 
Estadual de Saúde, através de uma ação conjunta da Promotoria de Saúde da Capital com os promotores de 
justiça dos referidos municípios. Por sua vez, o diálogo estabelecido com a Associação dos Portadores de 
Mucoviscidose proporcionou o conhecimento dos problemas enfrentados pelos portadores da doença quanto a 
assistência farmacêutica, resultando no TAC com a SES para a regularização da dispensação dos medicamentos 
dos quais necessitavam, indicados ao tratamento.    
 
 



 

contribuem para que a sociedade tenha conhecimento dos compromissos 

assumidos pelos gestores do SUS com a instituição para melhoria dos serviços e 

passem a exigir e fiscalizar o seu cumprimento.  

 

As denúncias de saúde que chegam à promotoria procedem de diferentes canais. 

São eles: Central de denúncias (0800.281.9455 e 

www.mp.pe.gov.br/index.pl/denun_mp); Ouvidoria do MPPE 

(ouvidor@mp.pe.gov.br); Ministério Público Federal (quando instauram um 

procedimento e no andamento do caso percebem que é de competência do MP 

estadual); promotorias estaduais do interior (quando os casos referem-se às 

unidades de saúde da capital); formulários de atendimento da promotoria; ofícios 

encaminhados por instituições, órgãos e associações de usuários; e casos 

noticiados pela imprensa local.  

 

Em sua dinâmica interna, a Promotoria da Saúde tem adotado o seguinte fluxo 

operacional para os casos recebidos: 

 

1. Inicialmente, as denúncias são anotadas no Livro de Registro e distribuídas 

entre as duas Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Capital; 

2. As promotoras realizam a análise das informações constantes nas denúncias 

e verificam se o caso é de competência do MPPE. Se sim, é aberto um 

Procedimento de Investigação Preliminar ou Inquérito Civil63, para 

acompanhamento do caso. Se não, é dado o indeferimento ou é feito o 

encaminhamento para o órgão competente, e o usuário é informado da 

decisão.  

3. Para resolução do caso, pode ser solicitado inicialmente um parecer técnico 

dos analistas ministeriais (das áreas de Medicina, Serviço Social, Psicologia, 

Nutrição, entre outras) e requisição de serviços e informações às unidades de 

saúde ou gestores.  Após estudo e investigação dos casos, as principais 

medidas que podem ser adotadas são: Termos de Ajustamento de Conduta, 

Recomendações e Ação Civil Pública.  

                                                           
63 As Resoluções nº 005/07, de 21 de julho de 2007, do Conselho Superior do MPPE, e a de nº 30, do Conselho 
Nacional do MP, disciplinam sobre o uso do Inquérito Civil e Procedimentos destinados à tutela de direitos.   



 

4. Uma vez resolvida ou identificada a improcedência da denúncia após 

investigação, os casos são arquivados. Quando isso ocorre, os usuários são 

informados da decisão, por carta, e, havendo discordância, podem pedir 

revisão do procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público.       

 

Em algumas situações, a intervenção da Promotoria de Saúde tem se realizado em 

conjunto com outras promotorias, como as Promotorias da Infância e Juventude (nos 

casos que envolvem a saúde de crianças e adolescentes), Promotoria do Idoso 

(quando o usuário é idoso), e Promotoria do Consumidor (nos casos em que há 

interfaces com a saúde pública). Esse tipo de intervenção64 tem contribuído para que 

haja uma troca de informação entre os membros da instituição e dos conhecimentos 

específicos referentes às diversas áreas de atuação do MP, propiciando a 

potencialização das ações ministeriais e a racionalização do trabalho, evitando, por 

exemplo, a duplicidade de ação em relação a uma mesma situação.  

 

Diante da grande quantidade de casos recebidos, referentes às situações de 

violação do direito à saúde, as prioridades de atuação da promotoria são definidas 

com base no número de reclamações registradas; no número de pessoas que serão 

beneficiadas pela atuação ministerial; nas situações de grande repercussão social, 

devido a gravidade dos fatos; do número de pessoas atingidas pelo problema e da 

urgência das situações para preservação da vida dos usuários.  

 

No que se refere às dificuldades enfrentadas para cumprir suas atribuições, a 

Promotoria de Saúde, assim como acontece em outras instituições públicas, possui 

dificuldades relacionadas à insuficiência de recursos materiais e humanos. Frente ao 

crescente número de demandas, são insuficientes o número de servidores (técnicos 

administrativos) atualmente lotados na promotoria e os equipamentos que dispõe 

(principalmente, computadores e softwares específicos).  

  

 

 
                                                           
64 Embora a atuação conjunta ainda dependa do entendimento do promotor que está à frente dos órgãos de 
execução, já existem resoluções do Conselho Superior do MPPE que normatizam esse tipo de atuação, como a 
Resolução nº. 005/07, de 21 de julho de 2007.  



 

3.2.2. Perfil das Denúncias  
 

 

A partir dos critérios de inclusão da pesquisa, anteriormente apontados, foram 

identificadas 112 denúncias recebidas pela Promotoria de Saúde, referentes à 

omissão ou oferta insuficiente dos serviços e ações de assistência à saúde em 

Recife, distribuídas em 23 procedimentos de investigação preliminar, conforme 

disposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Número de Denúncias por Assunto e por PIP 
___________________________________________________________________ 
     Assunto                                     PIP                      Nº de denúncias         % 
___________________________________________________________________ 
   
    Medicação                                 16                                76                         68% 
 
    Exames                                      04                                14                         12% 
 
    Cirurgias                                    02                                19                         17% 
 
    Consultas                                  01                                 03                          3% 
___________________________________________________________________ 
    Total                                            23                              112                       100% 
___________________________________________________________________ 
Fonte: Pesquisa de Campo/ Novembro de 2008 
 
 
 
Os dados da Tabela 1 evidenciam a existência de situações de negação do direito à 

saúde apesar da garantia constitucional (art.196; Constituição Federal de 1988), 

situações estas reveladas nas denúncias de não atendimento universal e integral da 

população recifense no SUS, quanto ao acesso à medicação, realização de exames, 

cirurgias e consultas médicas. Os dados também sinalizam a expectativa dos 

denunciantes ao acionarem o Ministério Público que este intervenha nessas 

situações e produza soluções, cumprindo suas funções constitucionais de defesa da 

ordem jurídica e zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos positivados. 

 



 

Sobre os motivos das denúncias recebidas pela promotoria, os casos referentes à 

medicação ocuparam o primeiro lugar, com 76 denúncias, correspondendo a 68% 

dos casos estudados. Dessas, 42 estavam relacionadas às situações de 

irregularidades na dispensação das medicações, e 34, ao não fornecimento no SUS. 

Em segundo lugar, ficaram os casos referentes à demora na realização de cirurgias 

(19 denúncias), seguidos pela dificuldade de realização de exames (14 denúncias), 

ora pela demora na sua realização (07 casos), ora pela falta de referência no SUS 

(06 casos) e dificuldade na realização do Tratamento Fora do Domicílio (01 caso), 

conforme disposto no Gráfico 1.  Em todos os casos, as pessoas precisaram recorrer 

a uma instituição de justiça para solicitar que um direito constitucional fosse 

garantido, através do acesso aos serviços e procedimentos no Sistema Único de 

Saúde.  

 

 

GRÁFICO 1: MOTIVOS DAS DENÚNCIAS 

18

42

7

2

34

1

6

1 1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
Demora na realização de
cirurgia
Irregularidades na dispensação
de medicações
Demora na realização de
exames
Dificuldade de atendimento
médico especializado
Não dispensação de
medicações
Falta de vaga para internação
psiquiátrica
Não há referência no SUS para
realização de exames
Superlotação das maternidades
públicas

 
Fonte: Pesquisa de Campo/ Novembro de 2008 

 

 

Dentre os usuários que encontraram dificuldade de adquirir os medicamentos no 

SUS, identificamos portadores de mal de Alzheimer, câncer, esquizofrenia, síndrome 

demencial, epilepsia e transplantados. Nos formulários de atendimento, a maioria 

deles fez referência ao alto custo dos medicamentos utilizados como elemento 

dificultador para sua aquisição por meios próprios, e enfatizaram os riscos à saúde 

provenientes da sua não utilização. Essas considerações reforçam a importância de 

uma assistência farmacêutica pública sob a responsabilidade do Estado, que 

promova o abastecimento e a distribuição gratuita e contínua dos medicamentos, 



 

garantindo o acesso da população aos fármacos necessários à recuperação da 

saúde. Sobre esses casos, são elucidativos os registros a seguir:  

 
    Solicito esse medicamento que está 
faltando na farmácia, e que vem faltando com freqüência, e que 
isso está prejudicando o tratamento do meu esposo e de vários 
outros pacientes, que ficam sem poder tomar esse medicamento, 
por ser de alto custo e não temos condições financeiras de 
comprar (...). (Caso 63) 

 
Conforme documento médico em 

anexo, a ora  denunciante necessita do medicamento Seroquel 
100 mg/dia, o qual, por ser de alto custo financeiro, demanda 
dificuldade em sua aquisição. (Caso 67)  

 
(...) Ele não pode parar de tomar o    

remédio e corre o risco de ter sérios problemas de saúde, por ser 
medicamentos de alto custo e a família não ter condições de 
comprar o medicamento. (Caso 68)  

 
    (...) Afirma que todos os pacientes que 
recebem tais medicamentos são pacientes de risco e não podem 
ficar sem a medicação. A maioria das pessoas cadastradas no 
programa são portadoras de enfermidades, tais como: hepatite 
tipo III, mal de Alzheimer, pessoas transplantadas, entre outras. 
(Caso 69)  

 

 

Os casos estudados mostram que, embora a assistência farmacêutica no Brasil 

esteja estruturada sob as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos65, cujo 

objetivo é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos 

                                                           
65 A Política Nacional de Medicamentos foi aprovada pela Portaria n.º 3.916, de 30 de outubro de 1998, e tem 
como diretrizes: adoção de relação de medicamentos essenciais, regulamentação sanitária de medicamentos, 
reorientação da assistência farmacêutica, promoção do uso racional de medicamentos, desenvolvimento 
científico e tecnológico, promoção da produção de medicamentos, garantia de segurança, eficácia e qualidade 
dos medicamentos, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.  



 

medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles 

considerados essenciais, o processo de execução ainda enfrenta dificuldades.  

 

A partir dos parâmetros dessa política, a reorganização do modelo de assistência 

farmacêutica deve ser coordenada e disciplinada em âmbito nacional pelos gestores 

das três esferas de governo, fundamentada, entre outras, na descentralização da 

gestão, na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público, de 

modo a não restringir a aquisição e a distribuição de medicamentos, o que não está 

plenamente efetivado, pois como indica o Gráfico 1, usuários ainda enfrentam 

dificuldades para adquirir os medicamentos em decorrência de irregularidades em 

sua distribuição, o que correspondeu a  38% dos casos da pesquisa. 

 

Destaca-se também que, apesar da Política Nacional de Medicamentos prever a 

adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), no qual 

conste o elenco daqueles considerados básicos e indispensáveis para atender a 

maioria dos problemas de saúde da população, estabelece que essa relação deve 

ser periodicamente avaliada e atualizada, havendo inclusive a possibilidade de 

inclusão de outros medicamentos para tratamento de usuários de alto risco e com 

doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir um número 

reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente, com uso de 

medicamentos de custos elevados. A observância desses preceitos legitima as 

denúncias constantes em 30% dos casos pesquisados, cujos medicamentos não 

estavam disponibilizados pelo SUS, apesar de atenderem aos critérios da política.   

 

A partir da leitura dos dados anteriormente apontados, sobre as dificuldades de 

acesso aos medicamentos no SUS, inclusive para usuários considerados de alto 

risco como os transplantados, verifica-se que a ampliação do acesso da população 

aos medicamentos apresenta-se como um dos grandes desafios impostos ao Poder 

Público brasileiro, em particular na realidade local, frente a importância destes no 

processo de recuperação e melhoria das condições de saúde, garantindo, inclusive 

o direito à vida.  

 



 

Assim, faz-se necessário que realmente seja assegurada, como preconizado na 

Política, a destinação de recursos suficientes, pelas três esferas de governo, e sua 

administração eficiente, para aquisição e distribuição dos medicamentos 

identificados com base nos critérios epidemiológicos, com vistas a assegurar o 

abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo, favorecendo a 

permanente disponibilidade dos produtos e o acesso segundo as necessidades da 

população (BRASIL, 2001).  
 

Quanto à demora na realização de cirurgias, as informações extraídas dos 

procedimentos apontaram para problemas estruturais das unidades de saúde, 

consideradas de alta complexidade. Ofícios enviados pelas unidades ao MPPE 

mencionaram superlotação dos serviços, falta de leitos, aparelhos quebrados, falta 

de profissionais e de materiais especializados, como as principais dificuldades para 

atender ao grande número de pessoas que necessitam submeter-se aos 

procedimentos cirúrgicos. Diante da grande demanda, tem-se priorizado as 

enfermidades mais graves e as cirurgias de urgência, em detrimento das 

consideradas eletivas. As denúncias que chegaram ao MP referiram-se, 

principalmente, a demora na realização de cirurgias vasculares e aquelas em 

decorrência de fraturas e hérnia. Os trechos abaixo, retirados de documentos 

enviados por unidades de saúde ao MP, confirmam essas assertivas:  

    
    Em virtude do estado caótico de 

saúde do Estado, fica difícil prever com exatidão uma data para 
realizar a cirurgia (eletiva), pois praticamente todas as vagas são 
preenchidas por pacientes oriundos da Emergência (...). (Caso 17) 

 

   Em virtude de ser hoje a única 
referência em Neurocirurgia, o qual opera grande número de 
pacientes graves, existe uma sobrecarga dos leitos de alta 
complexidade por esses pacientes, tendo como conseqüência o 
cancelamento de cirurgias eletivas que concorrem por esses 
leitos. (Caso 29) 

 



 

         Razões para a não realização da 
cirurgia:  
1. Ocupação dos leitos do pós-operatório pelos pacientes 
operados na emergência; 2. Resolução das cirurgias da 
enfermaria; 3. Prioridade de outras enfermidades mais graves. 
(Caso 30) 

 

                       (...) Motivos dos adiamentos da 
cirurgia: falta de instrumentador especializado/ falta de 
anestesista; falta de material especializado (grampeador 
descartável para hérnia). Esclarecemos que o instrumentador 
especializado já encontra-se à disposição da equipe médica e 
que foi pedido ao setor de compras aquisição dos grampeadores. 
(Caso 35) 

 
 

Em relação aos exames, que ocuparam o terceiro lugar dentre os motivos das 

denúncias (11%), as razões pela demora em sua realização foram informadas 

apenas em um caso, o qual fez referência ao aparelho para histerossalpingografia 

que estava quebrado. Sobre as denúncias de falta de referência no SUS para 

realização de exames, todos os casos referiram-se ao exame de polissonografia, 

considerado procedimento de alta complexidade, mas que não era disponibilizado 

pela Secretaria Estadual de Saúde na rede pública, nem na rede conveniada.  

 

Os casos aqui revelados, referentes ao não atendimento da população quanto à 

realização de procedimentos típicos de saúde (exames e cirurgias de alta 

complexidade), essenciais no diagnóstico, na definição do tratamento e na 

recuperação da saúde dos usuários, expressam a fragilidade do SUS, resultante da 

falta/precariedade de recursos financeiros, materiais e humanos (VASCONCELOS, 

2003).  Neste sentido, identifica-se que, apesar dos avanços conquistados com a 

implantação da Política Nacional de Saúde, já alcançados desde a década de 90, há 

ainda um comprometimento da integralidade da atenção, um dos princípios 

estratégicos do SUS, não se conseguindo garantir o acesso aos diferentes níveis de 

assistência. 



 

Sobre este cenário, concordamos com Costa (2006) quando afirma que a rede 

ambulatorial e hospitalar do país, geral e especializada, enfrenta o aumento da 

demanda sem a equivalente ampliação das equipes e da capacidade operacional, 

provocando obstáculos à integração do sistema, e assim,  
 
 
Além de não assegurar atendimento para todos os que procuram os 
serviços, tem se constituído num espaço de ‘quebra’, obstrução da 
integralidade das ações, entre os diversos níveis de complexidade 
(unidade de atenção básica, centros clínicos, hospital geral, hospital 
especializado etc) comprometendo a racionalização e qualidade da 
atenção (COSTA, 2006, p.312).    
 

 

Dessa forma, compreendemos que, para que haja uma real efetivação do direito à 

saúde, torna-se urgente que o SUS seja estruturado com capacidade de resolução 

dos seus serviços em todos os níveis de assistência, garantindo ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, como preconizado na Constituição 

Federal e demais instrumentos normativos no campo da saúde pública.  

 

 

3.2.3. Sobre os denunciados 
 

 

O Gráfico 2 mostra que as situações de negação do direito à saúde sofridas pelos 

usuários estão relacionadas predominantemente aos serviços sob a 

responsabilidade do órgão gestor estadual do SUS, apontado como violador do 

direito à saúde em 92% dos casos estudados (103 denúncias). Deste total, 79 

denúncias (71%) relacionam-se aos serviços diretamente ofertados pela Secretaria 

Estadual de Saúde, como a administração do Programa de Medicamentos 

Excepcionais, e 24, correspondem às denúncias de dificuldades de acesso aos 

serviços executados pelos hospitais públicos de alta complexidade, principalmente 

para realização de cirurgias e exames.   

 

 

 



 

GRÁFICO 2: PRINCIPAIS DENUNCIADOS 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ Novembro de 2008 

 

 

Em Recife, os hospitais de grande porte não estão municipalizados e permanecem 

sob a administração da Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente, são referências 

no atendimento da população da RMR e até do interior do Estado em diversas 

especialidades, como: cirurgia geral, pequenas cirurgias, clínica médica, 

traumatologia, cirurgia vascular, buco maxilo, entre outras. Os principais hospitais 

denunciados na pesquisa foram: Hospital da Restauração, Hospital Getúlio Vargas e 

o Hospital Otávio de Freitas.   

 

As denúncias que apontaram tanto a Secretaria Estadual de Saúde quanto a 

municipal (Recife) como violadores do direito à saúde foram identificadas em apenas 

06 casos, e envolveram situações relacionadas à assistência farmacêutica, 

realização de exames e assistência à mulher gestante. Em menor número, 

apareceram as denúncias que se referiam apenas aos serviços municipais (3%).  

 

 

3.2.4. Sobre os usuários que necessitaram dos serviços e ações de saúde do 
SUS 
 

 

O perfil dos usuários que necessitaram dos serviços e ações de saúde do SUS, que 

acionaram o MPPE para garantir o direito à saúde, foi traçado considerando as 



 

variáveis de sexo, patologia e idade. Dos 112 casos pesquisados, 02 (dois) referiam-

se à população em geral e não foram incluídos nesta análise, sendo o primeiro 

correspondente ao PIP sobre a denúncia de superlotação das maternidades públicas 

e o segundo sobre a falta de medicamentos nos hospitais públicos do estado de 

Pernambuco.    

 

O número de usuários do sexo feminino representou 54% dos casos registrados na 

Promotoria da Saúde, enquanto que os do sexo masculino foi de 46%. Quanto à 

patologia e situação de saúde, foram identificados usuários com diferentes 

enfermidades, muitas delas consideradas de alto risco e incapacitantes, destacando-

se, principalmente, portadores de câncer (16%), epilepsia (12%), pessoas 

submetidas a transplantes (9%) e portadores de esquizofrenia (6%).     

 

Em relação à idade, conforme mostra o Gráfico 3, observa-se um grande número de 

casos sem informação (58 casos), porém, destacam-se entre os identificados, 

ocupando o primeiro lugar, o número de idosos (20 denúncias), que corresponde a 

18% dos casos, seguido pelos que possuem de 41-59 anos (15 denúncias). 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ Novembro de 2008  

 

 

Conforme se depreende dos dados acima, usuários com diferentes faixas etárias 

tiveram seu direito à saúde violado, inclusive grupos considerados prioritários na 



 

elaboração e execução das políticas públicas, como crianças, adolescentes e 

idosos. Além da garantia na Constituição Federal de 1988, o direito universal à 

saúde está referendado no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e 

no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), o que significa que há um descompasso 

entre o que diz a lei e a efetividade do direito, já que as situações de violação 

existem.  

 

O Estatuto do Idoso estabelece no artigo 15, no Capítulo IV, que aos maiores de 60 

anos deve ser assegurada a atenção integral à saúde, por intermédio do SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com atenção especial às doenças que afetam preferencialmente esse segmento, 

destacando ainda, no §2º, que cabe ao Poder Público fornecer aos que 

necessitarem, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso contínuo, 

assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação 

e reabilitação (BRASIL, 2003).  

 

A partir do Estatuto, foram elaborados outros instrumentos normativos visando 

efetivar as políticas públicas de saúde para a população idosa, dentre os quais se 

destacam a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e sua atualização (Portaria 

nº 2528, de 19 de outubro de 2006) e o Pacto pela Saúde com o Pacto pela Vida 

(Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006).   

 

No entanto, a existência de um número significativo de idosos, aqui identificados 

entre os que não tiveram o direito à saúde respeitado, mediante o acesso aos 

serviços do SUS, revela um cenário preocupante, uma vez que o número de 

idosos66 tem crescido no país e ainda não há a estruturação de ações e serviços 

para atender ao novo perfil epidemiológico de saúde que se desenha frente a essa 

realidade. O processo de envelhecimento da população impõe a necessidade 

urgente de iniciativas do poder público para atender às peculiaridades desse 

                                                           
66 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios- PNAD (2006) apontou a tendência de crescimento da 
população idosa no Brasil, identificando a existência de 19 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que 
corresponde a 10,2% da população nacional. Em Pernambuco, há 751.890 idosos, correspondendo a 8,8% da 
população (IBGE, 2006). Recife é a terceira capital do país em número de idosos.   



 

segmento, no sentido de viabilizar estratégias, ações e serviços que respondam às 

suas necessidades de atenção, proteção e defesa dos seus direitos, principalmente, 

saúde, assistência, previdência social, educação, lazer e cultura. (BERZINS, 2003).  

 

Em relação às crianças e adolescentes, a Lei nº. 8.069/90 também garante o acesso 

universal e igualitário desses segmentos no SUS, destacando seu direito à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência. No entanto, os dados da pesquisa indicam que 07 das pessoas que 

necessitaram dos serviços de saúde do SUS, cujos casos sofreram intervenção do 

MPPE, foram crianças e adolescentes, sendo 05 delas com idades entre 0-11 anos 

e 02, entre 12-18 anos.  

 

É preciso registrar que os casos de negação do direito à saúde de idosos, crianças e 

adolescentes podem ter sido em números bem maiores que os registrados na 

Promotoria da Saúde, considerando que nem todas as pessoas que sofreram a 

violação do direito recorreram ao MPPE, e as denúncias também podem ter sido 

registradas nas Promotorias de Defesa da Pessoa Idosa e nas da Infância e 

Juventude, cujos procedimentos não foram objeto do nosso estudo.  

 

A análise dos registros das denúncias permitiu verificar também, que apesar do 

direito à saúde está amplamente referendado em nosso arcabouço jurídico, como 

destacado anteriormente, poucas denúncias invocaram em seus relatos textos 

normativos para embasar seus argumentos, o que pode está associado ao 

desconhecimento da legislação. Os casos que fizeram alusão à legislação, 

destacaram-se principalmente as referências à Constituição Federal de 1988 e ao 

Estatuto do Idoso, como mostram os trechos a seguir:  

 

 
(...) Venho solicitar deste órgão que 

se faça cumprir a lei: Constituição e Estatuto do Idoso (Capítulo 
IV, art. 15 e seus parágrafos, principalmente 2). Em virtude da 
demora por parte do Estado em fornecer os medicamentos 



 

citados no protocolo 1695, onde se encontram as solicitações, as 
alterações dos medicamentos e laudos. (Caso 39) 

 
Minha mãe tem 73 anos é aposentada 

e recebe menos de dois salários mínimos, desenvolveu mal de 
Alzheimer e necessita de medicamentos contínuos e cuidados de 
terceiro o tempo todo, desde o banho até auxílio de alimentação. 
Tanto os medicamentos, como o médico e cuidadora demandam 
um gasto elevado, que tem se tornado difícil de ser mantido. Fui 
informada que pelo Estatuto do Idoso, e o governo faz questão de 
divulgar, que fornece gratuitamente a medicação para tratamento 
de Alzheimer. Procurei a farmácia do Governo e fui informada 
que dos medicamentos que minha mãe precisa, eles têm apenas 
o Geodon, mas que fornecem apenas para pacientes 
“esquizofrênicos” e que por esse motivo não podem fornecer 
para minha mãe. Os demais não são fornecidos. (Caso 71) 

 
(...) Pelo exposto, peço providências 

no sentido de se respeitar o direito, garantido pela Constituição, 
e, sobretudo, o respeito a vida de pacientes que dependem do 
poder público. (Caso 89) 

 
(...) Tendo em vista ser medicação de 

alto custo financeiro, a ora representante tem apresentado 
dificuldade de aquisição do mesmo, tendo inclusive se dirigido à 
Farmácia de Medicações Excepcionais, sem ter, no entanto, 
obtido êxito na obtenção do medicamento. Recorre a este órgão 
ministerial a fim de ver satisfeito o seu direito à saúde, 
materializado através do pleno acesso ao remédio do qual não 
pode prescindir. (Caso 111)  

 
 

Verificou-se ainda que, em sua grande maioria, as pessoas que recorreram ao 

MPPE relataram situações de violação do direito à saúde por elas vivenciadas, 

expressando apenas suas necessidades pessoais e/ou familiares, sem identificar 

que os problemas enfrentados eram coletivos, que exigem, portanto, soluções 



 

coletivas e mudanças estruturais. Entre os poucos casos que solicitaram soluções 

coletivas, destacamos os trechos a seguir, que responsabilizaram o Estado pela 

situação precária dos serviços de saúde, indicaram as sérias conseqüências pelo 

não acesso à medicação e suas expectativas em relação à ação do MPPE.   

 
(...)Todos os pacientes que recebem 

tais medicamentos são pacientes de risco e não podem ficar sem 
a medicação. A maioria das pessoas cadastradas no Programa 
são portadores de enfermidades, como: Hepatite tipo III, Mal de 
Alzheimer, pessoas transplantadas, entre outras. (Caso 69)       

 
Falta de medicamentos controlados 

por parte do Estado para portadores de epilepsia. A falta dos 
medicamentos de uso contínuo para portadores de epilepsia vem 
trazer danos muitas vezes irreparáveis para os portadores, 
sequelando, mutilando e colocando a vida do paciente em risco e 
gerando um prejuízo incalculável para os cofres do Estado, 
quando passa a internar pacientes que tem suas crises 
controladas com as medicações (...). (Caso 80)  

 
Vejam bem, são medicações 

especiais que fazem parte de um programa dos governos federal 
e estadual, programa este que não vem sendo cumprido. Eu 
estou tendo a oportunidade de vir aqui denunciar, e as pessoas 
que estavam lá, do interior, que nem seus direitos conhecem, 
muito menos a Procuradoria Geral de Justiça e o MP? Diante do 
exposto, solicito deste honrado órgão providências mais uma 
vez, no que tange a falta de respeito e compromisso do Estado 
com a vida dos deficientes mentais que certamente não 
sobreviverão a esta nova onda de economia que poderá matar 
minha filha e muitos outros cidadãos, pois só o MP e esta 
procuradoria poderão fazer a lei que protege os deficientes a ser 
cumprida rigorosamente. (Caso 88) 

 

 



 

3.2.5. Sobre o registro das denúncias  
 

 

O Gráfico 4 mostra quem foram os autores das denúncias que chegaram à 

Promotoria de Saúde. Os familiares ou acompanhantes ocuparam o primeiro lugar, 

respondendo por 59 denúncias, seguidos pelos próprios usuários (44 casos). O 

grande número de registros feitos por familiares ou acompanhantes pode estar 

relacionado às dificuldades de locomoção dos usuários em decorrência do estado de 

saúde, situações de internamento, e usuários crianças e adolescentes.  

 

 
GRÁFICO 4 : AUTORES DAS DENÚNCIAS 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ Novembro de 2008 

 

 

A observação do Gráfico 4 também nos permite identificar que o número de 

denúncias realizadas por grupos e associações de usuários foi pequeno, 

correspondendo apenas a 08 casos, evidenciando que a grande maioria dos 

usuários acionou o Ministério Público individualmente, o que pode explicar porque 

grande parte deles exigiu soluções apenas individuais, como verificado 

anteriormente. Por sua vez, 1% dos casos teve o próprio MPPE como autor, o qual 

abriu procedimento de investigação preliminar a partir de informações da mídia ou 

situações de violação do direito à saúde verificadas nas unidades de saúde, através 

das visitas técnicas.    

 



 

Não foi identificado no estudo nenhuma denúncia feita por categorias profissionais, 

inclusive pelo Serviço Social, cujo Código de Ética indica que é dever do profissional 

denunciar, no exercício da profissão, às autoridades e aos órgãos competentes, 

casos de violação dos direitos humanos67.  No entanto, a indisponibilidade de dados 

acerca do Serviço Social como autor de denúncias, por si só, não indica uma 

postura passiva do profissional diante das situações de violação do direito à saúde, 

uma vez que a atuação para o enfrentamento dessas situações pode estar sendo 

efetivada através da orientação e o encaminhamento dos usuários para o registro 

das denúncias no MPPE.    

 

 

GRÁFICO 5: FORMAS DE RECEBIMENTO DAS DENÚNCIAS 
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                                                    Fonte: Pesquisa de Campo/ Novembro de 2008 

 

 

Quanto às formas de recebimento das denúncias pela Promotoria de Saúde, o 

Gráfico 5 mostra que a maior parte delas (90) foi registrada no próprio órgão, através 

do preenchimento do formulário de atendimento. Na ocasião do registro das 

denúncias, os usuários foram orientados pelas servidoras do MPPE, e em alguns 

casos, pela própria promotora, quanto às atribuições da instituição e as medidas que 

poderiam ser adotadas para resolução do caso.  

 

                                                           
67 Código de Ética Profissional (1993), Capítulo IV “Das relações com entidades da categoria e demais 
organizações da sociedade civil”, artigo 13.  



 

Os dados aqui identificados evidenciam a importância do atendimento ao público, o 

qual é destacado por Garcia (2005) como um dever dos promotores de justiça e 

como uma das principais atividades do Ministério Público, uma vez que esse 

atendimento propicia o conhecimento dos problemas enfrentados pela população e 

facilita o processo de coleta das informações necessárias à adoção das medidas 

institucionais para garantia dos direitos.  Para o autor,  

 
O Ministério Público, na medida em que seja concebido como uma 
instituição voltada à defesa da sociedade, precisa ser municiado 
com as informações necessárias ao exercício de sua atividade 
funcional, daí a grande relevância do atendimento ao público. Com 
isto, além de praticar atos diretamente relacionados à esfera jurídica 
daqueles que o procuram, lhe será possível melhor tutelar os 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, bem como 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição 
(GARCIA, 2005, p.550-551).    

 

Se a grande parte das denúncias é recebida via atendimento ao público, conforme 

resultado da pesquisa, é de fundamental importância que os integrantes da 

instituição (membros e servidores) sejam em número suficiente para atender essa 

demanda e estejam devidamente capacitados, com vistas a desenvolver uma 

atuação eficiente, em consonância com os anseios da população e com as 

atribuições definidas constitucionalmente.  

 

 
3.2.6. Sobre a atuação da Promotoria de Saúde  
 

 

Os dados abaixo, nos permitem analisar a atuação do Ministério Público de 

Pernambuco frente às situações de violação do direito à saúde, mediante a 

identificação das medidas adotadas para resolução dos casos recebidos e análise 

dos resultados obtidos no processo de exigibilidade política e jurídica para garantir o 

direito da população às ações e serviços do SUS.  

 

O principal instrumento normativo referido nos pareceres da instituição nas matérias 

de saúde, concernentes as diferentes necessidades (medicamentos, consultas, 



 

exames e cirurgias), foi a Constituição Federal de 1988, na qual é garantido o direito 

universal à saúde, descrito em seus artigos 196 a 200. O destaque adquirido pela 

Constituição nos pareceres do Ministério Público ressalta sua inquestionável 

importância como instrumento normativo que deve nortear as decisões políticas e 

jurídicas do nosso país, em busca da efetivação do Estado Democrático de Direito. 

As afirmações constitucionais que a saúde é direito de todos e responsabilidade do 

Estado, devendo ser executada pelo SUS, através de ações e serviços preventivos e 

de assistência, conferiram legitimidade para a atuação ministerial em defesa de uma 

saúde pública de qualidade, responsabilizando os órgãos públicos denunciados e 

exigindo a tomada de providências para garantir o atendimento integral da 

população.   

 

O Gráfico 6, que indica as medidas adotadas pela Promotoria de Saúde, mostra que 

os instrumentos mais utilizados para resolução dos casos, foram os extrajudiciais, 

que totalizaram 77% das situações estudadas.  Estes corresponderam a 

encaminhamentos aos órgãos públicos, por meio de requisição de serviços e 

informações (55 casos), negociação com os gestores para execução dos serviços 

em audiências (23 casos) e aplicação de Termo de Ajustamento de Conduta (08 

casos).     

 

No processo de coleta de dados, foi possível identificar que há um padrão de 

intervenção institucional levada a cabo pela Promotoria de Saúde, frente às 

situações de violação de direitos, que perpassa inicialmente pela requisição de 

serviços e informações, antes à adoção de outras medidas disponíveis ao órgão. O 

Gráfico 6 mostra que, no universo estudado, para quase metade dos casos (49%) foi 

adotada apenas a requisição de serviços e informações, geralmente encaminhadas 

aos órgãos gestores do SUS (Secretarias Municipal e Estadual de Saúde) ou 

diretamente às unidades de saúde,  que resultaram  no acesso dos usuários à 

assistência farmacêutica, consultas, exames e realização de cirurgias, como 

veremos mais adiante.   

 

 
 



 

GRÁFICO 6: MEDIDAS ADOTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ Novembro de 2008 

 

 

Por sua vez, ocupando o segundo lugar dentre as medidas adotadas pela instituição, 

destacaram-se as audiências, aplicadas para resolução de 23 casos. As audiências 

são reuniões realizadas pela Promotoria com vistas a discutir os problemas 

enfrentados pela população e suas respectivas soluções. Geralmente, são 

coordenadas pelos Promotores de Justiça, e contam com a participação de Analistas 

Ministeriais, quando necessário, além de gestores públicos e responsáveis técnicos 

dos serviços. O significativo número de audiências, identificado na pesquisa, indica o 

posicionamento da Promotoria de Saúde de intervir para resolução dos problemas 

enfrentados pela população, prioritariamente, a partir da negociação direta com os 

gestores e órgãos públicos, responsáveis legais pela execução do SUS.    

 

Em 08 casos, a instituição utilizou o Termo de Ajustamento de Conduta para 

afirmação do direito à saúde, após serem frustradas as requisições de serviços e 

aumento das denúncias de falta e irregularidades na assistência farmacêutica 

promovida pelo Estado.  Os casos identificados na pesquisa foram incluídos no 

Termo de Ajustamento de Conduta firmado em fevereiro de 2008 com o Estado de 

Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Saúde, que estabeleceu o 

fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento diário e contínuo dos 

portadores de miastemia grave, asma/DPOC, bexiga neurogênica, mal de 

Alzheimer, transtorno obsessivo compulsivo, pênfigo vulgar, glomerulonefrite, 

hepatite B, TDHA, incontinência urinária, cardiopatias e asma grave.  



 

Quanto à proposição de ação civil pública, 14% dos casos sofreram esse tipo de 

intervenção, todos eles referentes às denúncias sobre medicações. A única ACP 

identificada na pesquisa data-se de 21 de setembro de 2007 e teve por objetivo 

garantir que o Estado de Pernambuco fornecesse de forma continuada o 

medicamento, de alto custo financeiro, para tratamento dos usuários portadores de 

linfoma não-hodking e artrite reumatóide, na forma e apresentação prescritas por 

médico.  

 

A análise dos dados do Gráfico 6 nos permite, pois,  afirmar que há um investimento 

da Promotoria de Saúde nas medidas extrajudiciais para resolução das denúncias 

trazidas ao órgão, optando pela ação civil pública e pela atuação do Poder Judiciário 

apenas nos casos extremos, após serem esgotadas as possibilidades políticas e 

administrativas para garantia e efetividade do direito à saúde.  

 

Para avaliar o impacto da atuação ministerial, por meio da utilização das medidas 

anteriormente apresentadas, analisamos os resultados obtidos pela instituição nas 

diferentes situações de negação do direito à saúde, verificando se o direito foi 

garantido mediante o acesso dos usuários às ações e serviços do SUS. Dos 112 

casos estudados, foram identificados resultados conclusivos em 57 deles68, que 

correspondem a 51% do universo pesquisado, sendo a maioria referente à 

assistência farmacêutica, conforme mostra a tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
68 Ressalta-se que não foram incluídos nesta análise os 16 casos que fizeram parte da ação civil pública, pois 
estudamos os resultados das medidas extrajudiciais. Sobre os demais casos (39 denúncias), não foram 
identificadas informações referentes aos resultados das ações do MP nos documentos analisados. 



 

Tabela 2 – N° de Denúncias com Resultados Alcançados 
___________________________________________________________________ 
  Denúncias                     Nº absoluto             %               Denúncias com         % 
                                      de denúncias                                  resultados 
__________________________________________________________________ 
   
  Medicação                           76                   68%                   37                 65% 
 
  Exames                               14                   12%                    09                 16% 
 
  Cirurgias                             19                   17%                    10                 17% 
 
  Consultas                            03                     3%                    01                  2% 
 
___________________________________________________________________ 
  Total                                    112                 100%                   57               100%         
Fonte: Pesquisa de Campo/ Novembro de 2008 
 

 

A Tabela 2 evidencia que a maioria dos usuários, cujas denúncias sofreram a 

intervenção do Ministério Público, teve o acesso garantido às ações e serviços do 

SUS, conforme suas necessidades, fazendo-se cumprir o direito constitucional à 

saúde por meio de uma instituição de justiça. Identifica-se que o Ministério Público, 

fazendo uso de diferentes instrumentos de atuação, contribuiu para o cumprimento 

do direito, em consonância com sua função institucional de zelar pelo respeito aos 

direitos positivados por parte dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública, conforme estabelece a Constituição Federal, no artigo 129, inciso II.   

 

Quanto à abrangência dos resultados alcançados, verificou-se que, na maioria dos 

casos, a atuação ministerial proporcionou resultados que ultrapassaram o 

atendimento da necessidade individual daqueles que procuraram o órgão, e 

beneficiaram à coletividade. Destacam-se, neste sentido, os casos referentes à 

assistência farmacêutica e realização de exames, que resultaram na exigência da 

estruturação pelos órgãos públicos de ações e serviços do SUS com capacidade de 

atender ao conjunto da população, de acordo com suas necessidades, em 

consonância com os princípios da universalidade e da integralidade do direito à 

saúde. 

 



 

Por sua vez, os casos alusivos às cirurgias e consultas, obtiveram, 

predominantemente, resultados de abrangência individual, garantindo-se o 

atendimento apenas daqueles que procuraram o Ministério Público, o que sinaliza a 

necessidade de uma atuação mais incisiva da instituição na fiscalização e aplicação 

de medidas, como o termo de ajustamento de conduta, exigindo dos órgãos 

responsáveis avanços na organização dos serviços públicos, visando a melhoria do 

atendimento da população, nos diferentes níveis de assistência.     

 

O estudo do Ministério Público, a partir dos dados coletados, demonstra que a 

instituição, ancorada na Constituição Federal de 1988, destaca-se na 

contemporaneidade como parte do próprio Estado para a concretização de uma das 

grandes aspirações humanas: a realização da justiça. Como fruto das 

determinações sociais e históricas, próprias do período da redemocratização do 

país, adquiriu o caráter de permanência e uma configuração que rompeu com o 

perfil outrora adquirido, transformando-se, nas palavras de Aurélio e Lopes (2000), 

numa agência privilegiada de vocalização dos interesses socialmente relevantes, 

conferindo-lhes expressividade na arena pública.  

 

A procura da população para ter garantido o acesso universal e integral aos serviços 

do SUS, verificada por meio das 112 denúncias pesquisadas, e o acolhimento 

destas pelo órgão confirmam a assertiva do autor acima e testifica o Ministério 

Público como um dos canais onde deságuam os problemas da saúde pública, com 

perspectivas de demandas crescentes, à medida que se torna cada vez mais 

conhecido por sua atuação e visibilidade na mídia, assim como pela reprodução das 

situações de violação de direitos, acirradas pelas mudanças operadas no campo das 

políticas públicas, sob a regência do neoliberalismo, no atual estágio de 

desenvolvimento do capitalismo, que obstacularizam sua efetividade para a grande 

maioria da população, com a restrição do acesso universal e ênfase na focalização 

de programas e projetos sociais (BEHRING, 2003).    

 

A tarefa de defender a ordem jurídica e zelar pelo efetivo respeito dos poderes 

públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos positivados, dentre os 

quais o direito à saúde, legitima o Ministério Público como um importante mecanismo 



 

de controle sobre as demais instituições do Estado, principalmente do Poder 

Executivo, responsável pela implementação das políticas públicas. Neste sentido, ao 

desenvolver uma função fiscalizadora deverá o órgão trabalhar visando o 

aprimoramento da Administração Pública para o cumprimento dos seus objetivos 

definidos em lei e dos princípios básicos aplicáveis ao setor.  

 

Para Sadek e Lima (2006), a relevância desse papel, outorgado pela Carta Magna, 

torna o Ministério Público co-responsável pelas políticas públicas e agente de 

inclusão social, uma vez que, dentro de sua esfera de atuação, poderá influenciar o 

rumo das decisões políticas tomadas no país, coibindo irregularidades pelo Poder 

Público e exigindo avanços na prestação de serviços sociais, voltados para o 

atendimento da população.  

 

Todavia, é importante enfatizar que o controle da Administração Pública não é uma 

atividade exclusiva do Ministério Público, estando também sob a responsabilidade 

de outros órgãos, como o Tribunal de Contas e as Controladorias, os quais, 

considerando os limites de atuação de cada um e a complexidade das estruturas 

político-sociais do país, devem priorizar uma atuação conjunta, visando o 

fortalecimento de suas ações e a promoção da transparência do Poder Público.  

 

A de se destacar aqui a complexidade desta função ministerial e dos desafios que 

ela apresenta, uma vez que impõe ao Ministério Público a tomada de decisão em 

torno da afirmação e efetividade dos direitos humanos e o posicionamento ético-

político de seus agentes em consonância com os princípios constitucionais, capaz 

de cobrar e até mesmo agir contra os interesses do Estado, ao qual pertence, em 

defesa dos interesses da sociedade, num claro processo que envolve correlações de 

forças institucionais.  

 

Desse modo, compreendemos que a instituição também pode ser considerada um 

potencializador do controle social das políticas públicas, dialogando com os distintos 

sujeitos da sociedade civil organizada e fiscalizando o cumprimento das decisões do 

Estado para atendimento das demandas populares, tendo como base os critérios 

pactuados nos vários espaços de participação social e política, como os conselhos.  



 

A ação fiscalizadora do órgão, com o objetivo de coibir eventuais abusos de poder 

pelos poderes públicos e negligência no exercício de suas atribuições, revela a 

importância da autonomia funcional e administrativa adquirida com a atual 

Constituição Federal frente aos demais poderes do Estado, contribuindo 

decisivamente para evitar a proteção de interesses estranhos à sua função social, o 

que não quer dizer que se desenvolva sem ambigüidades e contradições.   

 

O acolhimento das denúncias contra o Estado como violador do direito à saúde e a 

responsabilização das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, verificada em 

nosso estudo, permite avaliar a já alcançada independência institucional do 

Ministério Público em face ao Poder Executivo, ao qual esteve atrelado em grande 

parte de sua história, o que nos leva a concordar com Garcia (2005), que atualmente 

no exercício de suas atribuições deve ser desvinculada a figura do órgão com a 

defesa e satisfação dos interesses do Estado, como outrora se desenvolveu, 

interesses esses não raras vezes divergentes das aspirações da população.  

 

Por sua vez, a análise do cumprimento das funções ministeriais na defesa e garantia 

do direito à saúde, amplamente negligenciado em nosso país, possibilita-nos 

identificar a importância da revisão crítica da atuação institucional, tendo como 

referencial as contribuições para efetivação do direito. Nesses termos, 

compreendemos que uma atuação eficaz deve ter como meta o enfrentamento dos 

problemas, num esforço permanente para superar uma atuação marcadamente 

individual (SADEK; LIMA, 2006), buscando produzir respostas coletivas, e não 

solução caso a caso, na maioria das vezes, realizada de forma fragmentada e 

pontual.  

 

Logo, a intervenção individualizada, importante sem dúvida para garantir o acesso 

daqueles que precisam de exames, consultas, cirurgias e medicamentos, e que se 

encontram em situações de eminente risco de vida, deve fazer parte de um processo 

bem maior para consolidação do SUS, através da exigência da estruturação pelo 

Poder Público de uma rede de serviços capaz de oferecer ao conjunto da população 

um atendimento integral e de qualidade.  

 



 

Para tanto, concordamos com Goulart (1998) quando afirma a necessidade do 

fortalecimento de um Ministério Público resolutivo, que baseado no princípio da 

autonomia funcional busca a solução direta das questões referentes aos interesses 

sociais e coletivos, sem transferi-las apenas para o Poder Judiciário, mas que, 

investindo nas possibilidades políticas e administrativas que dispõe, assume uma 

postura ativa, caracterizando-se pela iniciativa e provocação diante das situações de 

violação de direitos, com consciência do seu papel institucional na mudança da 

realidade.  

 

Em nossa visão, o fortalecimento institucional para agir em defesa dos direitos 

humanos perpassa pela legitimação social do órgão, que deve ser conquistada a 

partir do estabelecimento de comunicação com a sociedade, com o 

acompanhamento ativo e permanente da vida social e identificação dos problemas 

de interesse coletivo para posicionamento crítico. O respaldo democrático virá se a 

sociedade reconhecer o Ministério Público como um parceiro na luta pela justiça 

social, e nessa perspectiva cabe-lhe a aproximação com a população, ouvindo-a e 

prestando-lhe contas da sua missão, dos seus sucessos e limites de atuação.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

O processo de efetivação dos direitos humanos no Brasil segue, paradoxalmente, 

com seus avanços e retrocessos, a ponto de chegarmos ao século XXI com uma 

das mais completas e avançadas Constituições do mundo, mas com uma enorme 

dificuldade de concretização dos dispositivos estabelecidos. No que se refere ao 

direito à saúde, apesar das inegáveis conquistas obtidas com a implantação do 

SUS, ainda persistem, na maior parte do país, situações de desrespeito ao direito 

constitucional, incompatíveis com os princípios de universalidade e integralidade, 

definidos na legislação.  

 

Em virtude das decisões políticas e econômicas tomadas ao longo dos anos, sob a 

direção da doutrina neoliberal, e da nossa herança histórica de patrimonialismo e 

conservadorismo, não fomos capazes de estabelecer uma esfera pública para 

atendimento das reais necessidades da população, a qual, além de enfrentar 

dificuldades no acesso às ações e serviços específicos de saúde, também não é 

contemplada com o desenvolvimento de políticas universais de habitação, 

educação, trabalho e lazer, imprescindíveis à qualidade de vida e à efetividade do 

direito à saúde.  

 

Frente às violações dos direitos, cresce a procura por órgãos de defesa, dentre os 

quais o Ministério Público, o qual com a Constituição Federal de 1988 teve suas 

funções redimensionadas, elevando-se à posição de fiscal da lei e defensor dos 

direitos humanos. Segundo a Carta Magna, a instituição é essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais não disponíveis. 

 

O estudo da atuação do Ministério Público de Pernambuco na defesa do direito à 

saúde em Recife evidenciou as situações de violação do direito, referentes à 

assistência farmacêutica, realização de cirurgias, exames e consultas médicas, 

vivenciadas por um conjunto de pessoas apesar da garantia constitucional, inclusive, 



 

por grupos considerados prioritários na elaboração e execução das políticas 

públicas, como os idosos, crianças e adolescentes.  

 

A pesquisa revelou também que, em consonância com sua função de zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos positivados, o órgão contribuiu para garantir o acesso às ações e serviços de 

saúde, fazendo uso, principalmente, de medidas extrajudiciais, intervindo para 

resolução das denúncias, prioritariamente, a partir da negociação direta com os 

gestores e órgãos públicos, optando pela ação civil pública e atuação do Poder 

Judiciário apenas nos casos em que foram esgotadas as possibilidades políticas e 

administrativas sem a correspondente efetivação do direito.  

 

Não obstante o reconhecimento do Ministério Público como um importante agente 

político com capacidade de interferir de forma incisiva na promoção do direito à 

saúde, destacamos que a ação da instituição não impede ou está dissociada da 

organização e luta da sociedade para afirmação dos direitos humanos. Pelo 

contrário, entendemos que uma população organizada e atuante contribuirá 

decisivamente para eficácia da atuação ministerial, seja definindo as prioridades de 

atuação, acompanhando as medidas adotadas pelo Ministério Público e também 

exigindo o cumprimento dos compromissos assumidos pelos órgãos públicos. Cabe 

a sociedade civil organizada acompanhar a atuação ministerial, verificando os 

resultados obtidos e através desses analisar os limites e as possibilidades de ação 

conjunta, além de identificar a necessidade de mudanças institucionais, com vistas a 

torná-lo um órgão mais adequado ao cumprimento de sua missão.  

 

É preciso entender que apenas por meio da insistente provocação dos grupos 

sociais é que o Estado, por suas instituições jurídicas, terá condições de oferecer 

respostas eficientes - embora limitadas tendo em vista serem desenvolvidas num 

Estado capitalista, capazes de influenciar as decisões políticas e os rumos do país, 

para melhoria das condições de vida de seu povo e o cumprimento dos direitos e 

garantias fundamentais.  

 



 

O distanciamento entre a formalidade jurídica e a efetivação dos direitos humanos 

demonstra a contradição existente nas relações sociais de nosso tempo, e romper 

com isso depende da capacidade de articulação e mobilização dos diferentes 

protagonistas sociais e políticos para tornar hegemônico um projeto nacional que 

esteja radicalmente a favor do aprofundamento da democracia.     

 

Em nosso país onde a vida é colocada em segundo plano, priorizando-se os 

interesses econômicos de uma minoria, torna-se urgente a defesa dos direitos 

reconhecidos no ordenamento jurídico, e nesta luta ao Ministério Público cabe, 

dentro de sua esfera de atuação, assentar posição no sentido da aplicabilidade 

imediata e da eficácia plena desses direitos, especialmente do direito à saúde, por 

sua inequívoca relevância sob o aspecto de garantia do próprio direito à vida. O 

desafio que se apresenta é desenvolver uma atuação articulada com outras 

instituições e grupos sociais, visando potencializar e fortalecer o controle social 

sobre as ações governamentais que interferem na possibilidade do gozo da saúde. 

Apesar das dificuldades e das limitações institucionais do tempo presente, é preciso 

preservar o compromisso com a missão constitucional de defesa dos direitos 

humanos.  
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APÊNDICE A-  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título da Pesquisa:____________________________________________________ 
Pesquisadora Responsável:  ________________________________________________ 
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): ________________________________________ 

♦ Descrição da pesquisa, objetivos, detalhamento dos procedimentos, forma de 
acompanhamento (informar a possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo, se 
for o caso)  

♦ Especificação dos riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser provocados pela 
pesquisa, formas de indenização, ressarcimento de despesas. 

♦ Descrever os benefícios decorrentes da participação na pesquisa  
♦ Explicar procedimentos, intervenções, tratamentos, métodos alternativos (atualmente em 

vigor) 
♦ Esclarecimento do período de participação, término, garantia de sigilo, direito de retirar o 

consentimento a qualquer tempo. Em caso de pesquisa onde o sujeito está sob qualquer 
forma de tratamento, assistência, cuidado, ou acompanhamento, apresentar a garantia 
expressa de liberdade de retirar o consentimento, sem qualquer prejuízo da continuidade 
do acompanhamento/ tratamento usual 

 

♦ Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 
 

♦ CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 

Eu, ___________________________________, RG___________________, abaixo assinado, 
concordo em participar do estudo____________________ , como sujeito. Fui devidamente 
informado e esclarecido pela pesquisadora _______________sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 
minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto leve à qualquer penalidade  ou interrupção de meu acompanhamento/ 
assistência/tratamento.  

 

Recife, __________/_____________/2008. 

 

Nome: _________________________________ 

 

Assinatura do sujeito ou responsável:___________________________________________ 


