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Excelentíssimo Senhor 

Augusto Aras 

Procurador-Geral da República 

Brasília - DF 

 

 

 

Assunto: Requerimento Administrativo. 

Implementação programa de assistência à saúde 

suplementar. Resolução nº 233 de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da 

união no Distrito Federal – SINDJUS/DF, entidade sindical de base regularmente 

constituída, representado, neste ato, por seu Coordenador-Geral José Rodrigues Costa Neto e 

sua Coordenadora de Imprensa e Comunicação Suely de Araújo Masala, em defesa de seus 

filiados, vem, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. 

Em 17 de dezembro de 2020, o Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP) publicou a Resolução nº 233, que regulamenta o programa de assistência à saúde 

suplementar para membros e servidores do Ministério Público brasileiro. 

 

Segundo os artigos 2º e 3º da Resolução: 

 

Art. 2º Os Ministérios Públicos deverão instituir programa de 

assistência à saúde suplementar para membros e servidores, 

observadas as diretrizes desta Resolução, a disponibilidade 

orçamentária, o planejamento estratégico de cada órgão e os 

princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.  

Art. 3º Para fins desta Resolução, considera-se:  

I – assistência à saúde suplementar: assistência médica, hospitalar, 

odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada diretamente pelo 

órgão ou pela entidade a que estiver vinculado o membro ou o 

servidor do Ministério Público brasileiro, mediante convênio ou 

contrato, ou, na forma de auxílio, mediante reembolso total ou 

parcial do valor despendido pelo membro ou pelo servidor com 

planos ou seguros privados de assistência à saúde ou odontológica. 

 

A edição do ato normativo em questão se insere dentro da política pública de 

atenção integral à saúde de membros e servidores do Ministério Público, considerando, entre 

outras coisas: 
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(i) 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; 

 

(ii) que todos os Ministérios Públicos devem zelar pelas condições de saúde 

e pela prevenção de riscos e doenças de seus membros e seus servidores 

e, para tanto, a necessidade de se estabelecerem princípios e diretrizes 

para nortear a atuação dos órgãos dos Ministérios Públicos. 
 

(iii) que, nos termos do art. 230, da Lei nº 8.112 de 1990, a necessidade de 

assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família 

compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e 

farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações 

preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), pelo órgão diretamente ou pela entidade 

a que estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou 

ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor 

despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e por seus dependentes ou 

seus pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde.  

 

Nesse sentido, compreende-se que a saúde de servidores e membros não pode 

ser vista como fator dissociado das funções ordinárias e institucionais do quadro humano 

que compõe o tribunal. A saúde deve ser compreendida em um espectro de maior 

envergadura com o fim de ser apta a proporcionar condições ideais psíquicas e físicas para o 

desempenho das funções dos cargos.  

 

Portanto, a preocupação com a saúde dos servidores deve ser crescente em 

todas as organizações envolvidas com o Ministério Público.  Nesse sentido, entende-se que 

uma política pública de atenção integral à saúde de servidores passa necessariamente pela 

destinação específica de recursos financeiros à área de assistência interna correspondente. 

 

Por isso, então, visando à aplicação dessas políticas públicas para atender 

melhor a saúde dos servidores, o Ministério Público deu o primeiro passo, aprovando no 

CNMP a Resolução nº 233. Com isso, passou a clara mensagem de que o ser humano 

servidor ou membro do Ministério Público são as peças mais importantes da engrenagem de 

defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, fim único e último do 

Ministério Público. 

 

Nesse sentido, ao regulamentar a Resolução nº 233 do CNMP, o PGR editou 

ato normativo (Portaria nº 29/2021/MPU) que abarcou inicialmente o auxílio saúde somente 

aos membros do MP, tendo se comprometido a estender o benefício aos servidores, 

conforme disposto na Resolução CNMP 233. 

 

Ocorre que, embora já aprovado a inclusão do auxílio-saúde aos servidores na 

Proposta Orçamentária do ano de 2022, na Sessão Extraordinária do Conselho Superior do 
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Ministério Público Federal, ocorrida em 02 de agosto de 2021, ainda está pendente a edição 

de ato que disponha sobre as adequações do Programa de Saúde e Assistência Social do 

Ministério Público, incluindo os servidores como beneficiários, não somente os membros. 

 

Diante do exposto, o SINDJUS-DF solicita ao Ministério Público que edite ato 

para dispor sobre as adequações do Programa de Saúde e Assistência Social do órgão, de 

modo a estender aos servidores os efeitos da Portaria 29/2021/MPU, que regulamentou a 

Resolução nº 233 do CNMP. 

 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Brasília, 10 de novembro de 2021. 

 

 

 

      José Rodrigues Costa Neto                            Suely de Araújo Masala 

           Coordenador-Geral                        Coordenadora de Imprensa e Comunicação 

 

 


