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Na condição de membro deste Conselho Nacional do Ministério Público, 

venho à presença de Vossa Excelência, nos termos regimentais, apresentar proposta 

de Resolução, com leitura em Sessão, para que, dispensados os prazos regimentais, 

ante o prévio pronunciamento do Plenário por ocasião do julgamento de embargos de 

declaração nos autos da Proposição nº 1.00180/2020-08, julgados na 8ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 24 de maio de 2022, possa ser votada e aprovada. 

 

 

Brasília-DF, 14 de junho de 2022 

 
 
 
 

(documento assinado por certificação digital) 

Antônio Edílio Magalhães Teixeira 
Conselheiro Nacional 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RESOLUÇÃO Nº.____, de ___ de _____________ de 2022 

 

 

 

 

 

 

Altera o art. 4º, § 1º, inciso II, da Resolução 

CNMP nº 223/2020, para suprimir locução 

do texto original e permitir que os valores 

das participações obrigatórias dos 

beneficiários possam ser objeto de 

ressarcimento. 

 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício de 

suas atribuições, conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição da República, e 

com arrimo nos artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno e na decisão plenária proferida 

em embargos de declaração nos autos da Proposição nº 1.00180/2020-08, julgados na 8ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 24 de maio de 2022; 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado (Constituição 

Federal, art. 196);  

Considerando que a Constituição Federal, em sintonia com a Convenção nº 155 

da Organização Internacional do Trabalho, assegura a todos os trabalhadores, 

independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos, o direito à redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (Constituição Federal, 

art. 7º, XXII, combinado com o art. 39, § 3º);  

Considerando a importância da preservação da saúde de membros e servidores 

do Ministério Público da União e dos estados para o alcance dos desafios enfrentados durante 

o exercício de suas atividades funcionais;  

Considerando que todos os Ministérios Públicos devem zelar pelas condições de 

saúde de seus membros e seus servidores, com vistas ao bem-estar e à qualidade de vida no 

trabalho;  

Considerando a responsabilidade das instituições pela promoção da saúde e pela 

prevenção de riscos e doenças de seus membros e seus servidores e, para tanto, a necessidade 
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de se estabelecerem princípios e diretrizes para nortear a atuação dos órgãos dos Ministérios 

Públicos; 

Considerando que restou reconhecida, pelo Plenário deste Conselho Nacional, 

em embargos de declaração nos autos da Proposição nº 1.00180/2020-08, julgados na 8ª Sessão 

Ordinária, contradição no texto original, quanto à dedução, dos valores a serem reembolsados, 

daqueles pagos a título de participação obrigatória pelos usuários do sistema de autogestão; 

Considerando a necessidade de adequação do texto em face do referido julgado. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O art. 4º, § 1º, inciso II, da Resolução nº 223, de 16 de dezembro de 

2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º A assistência à saúde dos beneficiários será prestada pelo Sistema Único 

de Saúde – SUS, e, de forma suplementar, por meio de regulamentação do 

respectivo Ministério Público, mediante: 

[...] 

§ 1º O beneficiário que participar de programa de saúde suplementar na forma dos 

incisos I e II, para si ou seus dependentes, custeado total ou parcialmente pelo 

Erário, terá assegurado o reembolso nos termos do respectivo regulamento, nas 

seguintes condições: 

[...] 

II – a dedução da contrapartida do ente público; 

[...].” 

 

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

 

Brasília-DF, [...] de junho de 2022 

 
 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

  



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Cuida-se de proposta de alteração da Resolução nº 223, de 16 de dezembro de 2020, 

deste Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o programa de assistência à 

saúde suplementar para membros e servidores do Ministério Público brasileiro. 

Referida resolução fora aprovada a fim de adequar a promoção da saúde dos 

membros e servidores do Ministério Público pelas instituições. 

Sucede, porém, que foram apresentados embargos de declaração contra o acórdão 

que aprovou a Proposição nº 1.00180/2020-08, da qual decorreu a edição da Resolução nº 223, 

de 16 de dezembro de 2020, com o reconhecimento, pelo plenário deste Conselho Nacional, de 

contradição no texto original em relação à fundamentação constante do voto do Relator, no 

tocante à dedução, dos valores a serem reembolsados, daqueles pagos a título de participação 

obrigatória pelos usuários do sistema de autogestão. 

O texto fora aprovado com a previsão de dedução, do valor a ser reembolsado não 

somente da contrapartida do ente público, mas também das participações obrigatórias dos 

beneficiários (art. 4º, §1º, inciso II). Contudo, no próprio voto consta que “nada impede que, 

deduzida a contrapartida do ente público, se pague o auxílio, desde que se observem o teto de 

ressarcimento e, evidentemente, o efetivo valor das despesas diretamente suportadas pelo 

beneficiário”. 

Nessa medida, a simples supressão da locução “das participações obrigatórias dos 

beneficiários” da redação do inciso II, § 1º, do art. 4°, permite que tais valores sejam objeto de 

ressarcimento aos membros e servidores participantes de plano de autogestão, observado o 

limite de ressarcimento previsto na Resolução, a disponibilidade orçamentária de cada órgão 

do Ministério Público e o regulamento de cada plano, com a superação da contradição apontada. 

Com efeito, a presente alteração se justifica na medida em que é o meio formal 

adequado para efetivar a modificação de texto já decidida pelo próprio Colegiado. 

Ante o exposto, apresento a proposta para que, dispensado o prazo regimental, 

possa ser votada e aprovada. 

 

Brasília-DF, 14 de junho de 2022 

 

Antônio Edílio Magalhães Teixeira 

Conselheiro Nacional 
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