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EXCELENTÍSSIMO SENHOR OSWALDO D'ALBUQUERQUE, DD. 

CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÕES. 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO- CONAMP, entidade de classe de âmbito nacional, e o CONSELHO 

NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS (CNPG) vêm, respeitosamente, 

por seus representantes, perante Vossa Excelência, com suporte no artigo 138 

e seguintes do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, 

formular PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, em razão dos fatos e fundamentos 

jurídicos a seguir expostos: 

CARÁTER NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público é instituição de caráter nacional, cujas 

especificidades e divisões decorrem da divisão federativa do Estado brasileiro, 

conforme tem decidido reiteradamente o Conselho Nacional do Ministério 

Público. Vejamos: 

"(. . .) no caso específico do Ministério Público, penso ser 

inegável que a nova ordem constitucional de 1988 tenha 

conferido um pf]rfil nacional e unitário a essa instituição, ta 

como ao Poder Judiciário, razão pela qual o tratamento entfi 

ambos fere o princípio da isonomia. ( ... ) 

Nesse diapasão, não podemos perder de vista que o artigo 128 

da CF confere earáter unitário ao Ministério P , lico, d idido 

entre os ramos do Ministério Público dos 
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como forma de desconcentração de suas atividades, tal e 

qual a divisão existente no Judiciário Federal e Estadual. (. .. )" 

(Processo no 0.00.000.00002112006-29, relator Conselheiro: 

Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque Silva- CNMP) 

Ainda: 

"(. ... .) Inegavelmente, as funções institucionais definidas na 

Constituição Federal são as mesmas para todos os membros do 

Ministério Público brasileiro (artigo 129 da Constituição Federal) . 

"O que ocorre, de fato, é apenas um arranjo organizacional 

mínimo e flexível do Ministério Público, objetivando sua máxima 

eficiência, realizado pelo próprio texto constitucional a partir de 

determinadas matérias colocadas sob responsabilidade da 

instituição", conforme lição de Marcelo Zenkner, em artigo com 

título Reflexos Processuais dos Princípios Institucionais da 

Unidade e da Indivisibilidade - revistando as atribuições dos 

Órgãos de Execução do Ministério Público Brasileiro, em Temas 

Atuais do Ministério Público, editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 

2008, p.99. 

(. . .) O caráter nacional e de unidade da magistratura e da 

Instituição do Ministério Público está consolidado na 

universalidad& da jurisdição, aos magistrados, e do 

exercício das atribuições, constitucionalmente conferidas 

aos membros da Instituição. " (Processo no 

O. 00.000.00089912009-15, relator Conselheiro: Cláudio Barros 

Silva - CNMP) o 

Desse modo, é fácil constatar que o Ministério Público, assim como o 

Poder Judiciário, tem caráter unitário e nacional , aplicando-se aos Ministérios 
o 

Públicos estaduais, subsidiariamente, a Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público da União, consoante dispõe o seu artigo 80: 

Art. 80. Aplicam-se aos Ministérios Públicos d 

subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica 

Público da União. 
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Referida lei prevê que o membro do Ministério Público pode receber 

vantagens previstas em lei, além das elencadas no seu art. 50. 

Por sua vez, a Lei Orgânica do Ministério Público da União prevê a 

concessão aos membros da assistência médico-hospitalar, nos seguintes 

termos: 

"VI/ - assistência médico-hospitalar, extensiva aos inativos, 

pensionistas e dependentes, assim entendida como o conjunto 

de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou 

recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais 

médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos, bem 

como o fornecimento e a aplicação dos meios e dos cuidados 

essenciais à saúde" 

Para efetivação do referido direito, o Ministério Público da União 

implantou o Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da 

União (PLAN - ASSISTE). 1 

A assistência médico-hospitalar também se encontra disciplinada no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal , que possui sistema próprio de saúde, em 

todo o território nacional (Resolução n° 448/201 O do STF). 

Recentemente, em "sessão ocorrida no dia 1 O de setembro de 

2019, o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que regulamenta 

programa de assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores 

de todo o Poder Judiciário (doc. anexo). 

Nos demais Poderes a assistência à saúde também é prevista 

em atos normativos próprios. No Legislativo, os deputados federais 

possuem o Programa de Assistência à Saúde da Câmara dos Deputados 

-PRÓ-SAÚDE, nos termos do ato da mesa 75 de 2006 (doc. anexo). 

O Senado Federal, por sua vez, possui programa de 

instituído pelo ato da comissão diretora no 9 de 1995 (doc. 

PORTARIAPGRW629, DE6DEDEZEMBROD? • 
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PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL 

A simetria entre as carreiras do Ministério Público e da 

Magistratura decorre das normas constitucionais que regem e organizam 

essas instituições, tendo sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 

diversos julgados. 

Corolário do art. 129, §4° , da Constituição Federal, com a redação 

dada pela EC no 45/2004, da simetria resulta que as garantias e prerrogativas 

atribuídas aos magistrados devem ser asseguradas, de igual modo, aos 

membros do parquet. Com efeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal : 

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DOS JUÍZES À LICENÇA

PRÊMIO COM. BASE NA ISONOMIA EM RELAÇÃO AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 

102, § 3°, da Constituição, a questão acerca da concessão de 

licença-prêmio a magistrados com base na isonomia em relação 

aos membros do Ministério Público. 2. Repercussão geral da 

matéria reconhecida, nos termos do art. 1. 035 do CPC. (RE 

1059466 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, 

julgado em 1211012017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 

DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) 

Sobre tais garantias, pondera Marcelo Novelino2: 

'~s garantias conferidas aos Membros do Ministério Público têm 

por finalidade assegurar a independência no exercício de suas 

atribuições. De acordo com a Constituição, as leis 

complementares de organização do Ministério Público da União 

e dos Estados deverão observar as mesmas garantias atribuídas 

aos magistrados, quais seja: vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade de subsídio (CF, art. 128, § 50, 1)". 

2 Man ual de Direito Con s titucional. 8 . ed . 
For ense 2013 . 
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O princípio da simetria e sua autoaplicabilidade também foram 

reconhecidos, de forma expre~sa, pelo Conselho Nacional de Justiça, na 

Resolução no 133, de 21/06/2011, que determina a extensão das vantagens 

previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União e na Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público à Magistratura Nacional: 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no 

uso de suas atribuições constitucionais e regimentais; 

CONSIDERANDO a decisão do Pedido de Providências n° 
0002043-22.2009.2.00.0000, que reconheceu a necessidade de 
comunicação das vantagens funcionais do Ministério Público 
Federal à Magistratura Nacional, 

CONSIDERANDO a simetria constitucional existente entre a 
Magistratura e o Ministério Público, nos termos do art. 129, § 4°, 
da Constituição da República, e a autoaplicabilidade do preceito, 

CONSIDERANDO as vantagens previstas na Lei Complementar 
n° 7511993 e na Lei n° 8.62511993, e sua não previsão na 
LOMAN- Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 

CONSIDERANDO a inadequação da LOMAN frente à 
Constituição Federal, 

CONSIDERANDO a revogação do art. 62 da LOMAN face ao 
regime remuneratório instituído pela Emenda Constitucional n° 
19, 

CONSIDERANDO que a concessão de vantagens às carreiras 
assemelhadas induz a patente discriminação, contrária ao 
preceito constitucional, e ocasiona desequilíbrio entre as 
carreiras de Estado, 

CONSIDERANDO a necessidade de preservar a magistratura 
como carreira atrativa face à paridade de vencimentos, 

CONSIDERANQO a previsão das verbas constantes 
Resolução n° 14 deste Conselho (art. 4°, I, "b", "h" e 'J'); 

CONSIDERANDO a missão cometida ao Conselho Nacional / 
Justiça de zelar pela independência do Poder Judiciário, 

~-
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CONSIDERANDO a decisão liminar proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança no 
28.286/DF, 

RESOLVE: 

Art. 1° São devidas aos magistrados, cumulativamente com os 
subsídios, as seguintes verbas e vantagens previstas na Lei 
Complementar n° 7511993 e na Lei n° 8.62511993: 

a) Auxílio-alimentação; 

b) Licença não remunerada para o tratamento de assuntos 
particulares; 

c) Licença para representação de classe, para membros da 
diretoria, até três por entidade; 

d) Ajuda de custo para serviço fora da sede de exercício; 
. 

e) Licença remunerada para curso no exterior; 

f) indenização de férias não gozadas, por absoluta necessidade 
de serviço, após o acúmulo de dois períodos. 

Art. 2° As verbas para o pagamento das prestações pecuniárias 
arroladas no artigo primeiro correrão por conta do orçamento do 
Conselho da Justiça Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, 
do Superior Tribunal Militar e da dotação própria de cada 
Tribunal de Justiça, em relação aos juízes federais, do trabalho, 
militares e de dlreito, respectivamente. 

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ministro CEZAR PELUSO 

Na mesma linha de pensamento, o CNMP e o CNJ voltaram a 

proclamar a imperatividade da equiparação entre as carreiras do Judiciário e do 

Ministério Público nas Resoluções no 117/2014 e 199/2014, 

respectivamente, regulamentar?m o auxíl io-moradia concedido ao MP e à 

Magistratura. 
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DA REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ 

Nos autos n° 0006317-77.2019.2.00.0000, o Conselho Nacional de 

Justiça aprovou resolução que regulamenta o programa de assistência à saúde 

suplementar para magistrados e servidores do Poder Judiciário. 

O artigo 4 o do novo ato normativo dispõe que: 

Art. 4º. A assistência à saúde dos beneficiários será prestada 
pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e, de forma suplementar, 
por meio de regulamentação dos órgãos do Poder Judiciário, 
mediante: 

I - autogestão de assistência à saúde, conforme definido em 
regulamento próprio aprovado pelo órgão, inclusive com 
coparticipação; 

11 - contrato com operadoras de plano de assistência à saúde; 

111 - serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade; 

IV - auxílio de caráter indenizatório, por meio de reembolso, ou 

V- outra modalidade prevista pelo respectivo tribunal; 

§1º. Só fará jus ao auxílio previsto no inciso IV do art. 4º o 
beneficiário que não receber qualquer tipo de auxílio custeado, 
ainda que em parte, pelos cofres públicos. 

§2º. Não se aplica obrigatoriamente o inciso IV do art. 4º na 
hipótese de adoção de um dos demais incisos, ficando a critério 
do Tribunal a flexibilização, por meio de regulamento próprio. 

Além disso, a resolução do CNJ dispõe que a assistência à saúde 

suplementar do Poder Judiciário será custeada pelo orçamento próprio de cada 

órgão, respeitadas eventuais limitações orçamentárias. 

O artigo 5°, da nova Resolução, por sua vez, assenta, em seu §3°, 

que, na hipótese de o Tribunal "optar pelo pagamento do auxílio-saúde, deverá 

elaborar tabela de reembolso, levando em consideração a faixa etária do 

beneficiário, respeitado o limite máximo mensal de 10% do respectivo subsídio 

do magistrado. Nesses limites estão incluídos os beneficiários e seus 

dependentes. 

CARÁTER INDENIZATÓRIO 

A Resolução n° 09/2006 do Conselho Nacional do Mi 

- CNMP fixa que planos de benefício de assistência médi 

da espécie auxílio-saúde - podem ser conferidos aos m 
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e não estão contidos no sistema remuneratório de subsídio (art. 6°, 111, "b" 

da Resolução 09/2006). Aliás, trata-se de benefício temporário, a ser 

adimplido enquanto houver contratação de gastos com plano de saúde ou 

outras despesas de estilo. 

Ademais, o Conselho Nacional do Ministério Público outrora 

reconheceu a legalidade e a "natureza indenizatória da verba paga para 

ressarcir despesas relacionadas à assistência médica dos membros dos 

Ministérios Públicos dos Estados no bojo do Procedimento de Controle 

Administrativo no 0.00.000.00044212011 -17, a partir do voto vencedor do 

Conselheiro Alessandro Tramujas Assad, a saber: 

"De início, após extenso e produtivo debate no âmbito do 

Conselho Nacional do Ministério Público, especificamente 

na sessão realizada no dia 18 de outubro de 2011, 

importante registrar que se chegou à conclusão de que as 

verbas pagas a título de auxílio- saúde possuem natureza 

indenizatória, apresentando- se, portanto, compatíveis com 

o sistema remuneratório instituído pelo subsídio. " 

Frise-se ainda que outros agentes políticos, conforme acima 

apontado, também remunerados por subsídios, e que não são magistrados 

ou membros do Ministério Público, igualmente possuem assistência à 

saúde suplementar disciplinada pelos seus órgãos, cujo caráter é 

indenizatório. 

DO PEDIDO 

Por todo o exposto, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP e o CNPG- COLEGIO NACIONAL DE 

PROCURADORES GERAIS, solicita a esse egrégio Conselho Nacional do 

Ministério Público que proceda à regulamentação, mediante 

programa de assistência à saúde suplementar para memb 

Ministério Público, ativos e inativos. 

Documentos anexos: 
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1- Resolução do CNJ que regulamenta o programa de assistência à saúde 

suplementar para magistrados e servidores do Poder Judiciário; 

2- Portaria no 629/2007 da PGR, que disciplina o Programa de Saúde e 

Assistência Social do Ministério Público da União PLANASSISTE; 

3 - Resolução n° 448 do STF, de 26 de novembro de 2010, que regulamenta 

Plano de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais do Supremo Tribunal Federal; 

4 - ato da mesa 75 de 2006 da Câmara dos Deputados, que Regulamenta o 

Programa de Assistência à Saúde da Câmara dos Deputados - PRÓ-SAÚDE ; 

5 - ato da comissão diretora no 9 de 1995 do Senado Federal, que 

Regulamenta o Programa de Assistência à Saúde do Senado Federal. 

Pede deferimento. 

Brasília, 09 de dezembro de 2019 

ERENI MURRIETA 
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