
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATO NORMATIVO Nº 162/2021

Institui  o  Programa  de  Assistência  à  Saúde

Suplementar no âmbito do Ministério Público

do  Estado  do  Ceará  para  os  membros,

servidores,  ativos  e inativos,  bem como seus

dependentes e pensionistas, mediante o custeio

de  despesas  com  assistência  médica,

hospitalar, psicológica e/ou odontológica, e dá

outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso

de suas atribuições legais, na forma do art. 127, § 2º da Constituição Federal c/c o art. 10,

inciso V, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de dezembro de 1993 e as disposições contidas no art.

26, inciso V da Lei Complementar Estadual nº 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica

e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará);

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 223, de 16 de dezembro de 2020,

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

saúde suplementar para membros e servidores do Ministério Público brasileiro, especialmente

a previsão do seu art. 2º;

CONSIDERANDO que  as  Resoluções  do  Conselho  Nacional  do  Ministério

Público  possuem  caráter  normativo  primário,  conforme  decidido  pelo  Supremo  Tribunal

Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade n. 12-DF;

CONSIDERANDO o  dever  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará  de

cumprir o prazo estabelecido no art. 6.º da Resolução nº 223, de 16 de dezembro de 2020, do

Conselho Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO  a  previsão  legal  contida  no  art.  227,  inciso  VII,  da  Lei

Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar Federal nº 75/93) acerca do

direito à assistência à saúde;
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CONSIDERANDO a previsão do art. 80 da Lei Orgânica Nacional do Ministério

Público  (Lei  Federal  nº  8.625/93)  sobre  a  aplicação  subsidiária  das  disposições  da  Lei

Orgânica  do  Ministério  Público  da  União  (Lei  Complementar  Federal  nº  75/93)  aos

Ministérios Públicos dos Estados;

CONSIDERANDO o  dever  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará  de

implementar ações de proteção à saúde e prevenção de riscos e doenças de seus membros e

servidores, que decorre da legislação em vigor, nos ternos do art.  227, inciso VII, da Lei

Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar Federal nº 75/93) combinado

com art.  80 da Lei  Orgânica Nacional  do Ministério  Público (Lei  Federal  nº 8.625/93)  e

também de determinação do órgão que exerce o seu controle externo (Resolução n. 223, de 16

de dezembro de 2020, do Conselho Nacional do Ministério Público);

CONSIDERANDO que a Resolução nº 223, de 16 de dezembro de 2020, do

Conselho Nacional do Ministério Público impõe o mesmo dever quanto à proteção da saúde

com  relação  aos  seus  membros  e  servidores,  sejam  ativos  ou  inativos,  bem  como  aos

pensionistas;

CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentária, o planejamento estratégico e

os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;

CONSIDERANDO o  princípio  constitucional  da  simetria  constitucional  entre

membros da Magistratura e  do Ministério  Público,  comunicando-se às  vantagens entre  as

referidas carreiras, forte no art. 129, § 4.º, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  regulamentou  o

programa de assistência à saúde suplementar no âmbito do Poder Judiciário, nos termos da

Resolução nº 294, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a edição de Resolução pelo Órgão Especial do Tribunal de

Justiça do Estado do Ceará tratando da mesma matéria ora normatizada;

RESOLVE editar o seguinte Ato Normativo:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Assistência à Saúde Suplementar, o qual

será devidamente regulamentado em ato normativo específico no qual se definirá o modelo a

ser adotado dentre as quatro possibilidades autorizadas pelo art. 4º da Resolução nº 223, de 16

de dezembro de 2020, do Conselho Nacional do Ministério Público.
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Art.  2º  As despesas  decorrentes  da aplicação deste  Ato Normativo  correrão  à

conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, em sendo necessário, nos termos

da legislação em vigor.

Art. 3º Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE  DO  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DO

CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

                                      (assinado digitalmente)

Manuel Pinheiro Freitas

Procurador-Geral de Justiça

publicado em 11.03.2021 no DOMPCE
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