
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO Nº 253/2005 - PGJ

   Dispõe sobre as consignações  em folha de  pagamento no 
âmbito  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do 

Norte e dá outras providências.

O  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO 

NORTE, no uso de suas atribuições legais e com supedâneo nos artigos 10, inciso V, da Lei nº 

8.625/93, e 22, incisos IV e XXXV, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, 

CONSIDERANDO  que  é  assegurada  ao  Ministério  Público  autonomia  funcional, 

administrativa e financeira, conforme previsto nos arts. 127, § 2º, da Constituição Federal, e 3º, da 

Lei nº 8.625/93;

CONSIDERANDO  a  possibilidade  da  Administração  Pública  disciplinar  o  instituto  da 

consignação em folha de pagamento e estabelecer os preceitos normativos para organização desse 

sistema de liquidação de obrigações;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 15.212, de 29 de novembro de 2000, 

alterado pelos Decretos nºs 15.650, de 27 de setembro de 2001, 17.450, de 15 de abril de 2004, 

17.782, de 08 de setembro de 2004, 17.862, de 13 de outubro de 2004, e 17.981, de 09 de dezembro 

de 2004;

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  processa,  por  meio  de  setor  específico  e 

mensalmente, a folha de pagamento de pessoal, bem como realiza a implantação de consignação na 

folha de pagamento dos seus membros e servidores;

CONSIDERANDO  a  necessidade  e  conveniência  de  estabelecer  normas  acerca  das 

consignações  na  folha de  pagamento que são processadas  no âmbito do Ministério  Público do 

Estado do Rio Grande do Norte;



           RESOLVE:

Art. 1° As consignações em folhas de pagamento dos membros e servidores do Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte são classificadas em:

I – compulsórias; e

II – facultativas.

§ 1° As consignações compulsórias são os descontos e recolhimentos efetuados por força de 

lei, tais como:

I – quantias devidas à Fazenda Pública, salvo as de origem fiscal;

II – contribuições previdenciárias para custeio de pensão, pecúlio, montepio ou aposentadoria;

III – pensões alimentícias;

IV – imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;

V – benefícios e auxílios prestados aos membros e servidores pelo Ministério Público;

VI – decisões judiciais ou administrativas;

VII – outros descontos compulsórios instituídos por lei.

§ 2° As consignações facultativas são os descontos na remuneração do membro ou servidor 

do Ministério Público que se efetuam por contrato, acordo, convenção ou convênio entre o membro 

ou servidor (consignante) e determinada entidade (consignatária), compreendendo:

I – mensalidade em favor de entidade sindical, na forma do art. 8°, inciso IV, da Constituição 

Federal;

II  –  mensalidade  instituída  para  custeio  de  entidades  de  classe,  associações  e  clubes, 

constituídos exclusivamente por membros e servidores do Ministério Público;

III – mensalidades de cooperativas previstas no inciso VI do art. 2°;

IV – contribuição para planos de saúde dos membros, servidores do Ministério Público e seus 

dependentes;

V – previdência complementar do membro e servidor;

VI – prêmio de seguro de vida do membro e servidor;

VII – poupança e prestações mensais de financiamento para aquisição de imóvel destinado à 

moradia própria ou da família do membro ou servidor do Ministério Público, segundo as normas do 

Sistema Financeiro de Habitação;

VIII – juros e amortização de empréstimo em dinheiro de instituições financeiras;



IX – benefícios, auxílios e serviços prestados aos membros e servidores do Ministério Público 

por entidade consignatária;

X – quantias devidas a instituição financeira integrante da estrutura organizacional do Estado.

Art.  2° Somente poderão ser admitidas como consignatárias, para efeito das consignações 

facultativas, as seguintes entidades:

I  – órgãos e entidades da Administração Pública Estadual  direta,  autárquica,  fundacional, 

empresas públicas e sociedades de economia mista;

II  –  entidades  de  classe,  associações  e  clubes  que  tenham a  participação  de  membros  e 

servidores do Ministério Público;

III – entidades sindicais representativas dos membros e servidores do Ministério Público;

IV  –  entidades  fechadas  ou  abertas  de  previdência  privada,  que  operem com planos  de 

pecúlio, saúde, seguro de vida ou renda mensal;

V – seguradoras que operem com plano de seguro de vida;

VI – cooperativas instituídas de acordo com a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 

destinada a  atender aos servidores públicos estaduais  de um determinado órgão ou entidade da 

Administração Pública Estadual direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de 

economia mista;

VII – entidades administradoras de planos de saúde;

VIII – agentes do Sistema Financeiro de Habitação;

IX – instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1° Ficam mantidas as rubricas já cadastradas no Sistema de Gerenciamento de Folha de 

Pagamento – ELÓGICA, referentes a seguros de vida e planos de saúde de servidor oferecidos por 

entidades consignatárias dentre as previstas nos incisos II e III.

§ 2° As entidades previstas nos incisos II a IX deste artigo somente podem ser aceitas como 

consignatárias, nos termos desta Resolução,  caso estejam em dia com suas obrigações fiscais e 

previdenciárias  e  se  encontrem devidamente  registradas  nos  competentes  órgãos  de  controle  e 

fiscalização, vedada a realização de operações privativas de instituições financeiras, de acordo com 

o disposto na Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, por entidades não autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil.

§  3°  As  entidades  previstas  nos  incisos  II,  III  e  VI  deste  artigo,  quando  solicitado  pelo 

Ministério Público, deverão franquear, a qualquer tempo, seus cadastros de associados para efeitos 

de comprovação dos pré-requisitos de cadastramento no  Sistema de Gerenciamento de Folha de 



Pagamento – ELÓGICA.

Art. 3° Somente poderão consignar em folha de pagamento os  membros e servidores  do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.

Art.  4°  Ressalvadas  as  consignações  compulsórias,  não  se  efetuarão  descontos  de  valor 

inferior  a  um por  cento  da  menor  remuneração  mensal  percebida  por  membro ou  servidor  do 

Ministério Público.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às consignações de que trata o 

inciso I, do § 2°, do art. 1° desta Resolução.

Art. 5° As consignações compulsórias terão prioridade sobre as facultativas, e em nenhum 

caso  poderá  resultar  saldo  negativo  na  folha  de  pagamento  dos  membros  ou  servidores  do 

Ministério Público.

Parágrafo único. A soma mensal das consignações facultativas de cada membro e servidor do 

Ministério  Público não poderá  exceder  o  valor  equivalente  a  40% (quarenta  por  cento)  da  sua 

respectiva remuneração, apurada mediante a dedução das consignações compulsórias de que trata o 

art. 1° da presente Resolução, elevando-se esse limite para 70% (setenta por cento), no caso dos 

descontos previstos no inciso II, do art. 6°, desta Resolução.

Art.  6° Na hipótese da existência de margem consignável apurada na forma do parágrafo 

único do art. 5° desta Resolução, as consignações facultativas deverão obedecer a seguinte ordem 

de prioridade:

I – contribuições para plano de saúde;

II  – pagamentos de poupanças  e prestações mensais  de financiamento para aquisição  de 

imóveis destinados à moradia;

III – contribuições para previdência complementar e plano de pecúlio;

IV – contribuições para seguro de vida;

V – mensalidades em favor de entidade sindical;

VI – mensalidades para custeio de entidades ou associações de classe, cooperativas ou clubes;

VII – pagamento de juros e amortização de empréstimos em dinheiro junto à instituições 

financeiras;

VIII – pagamento de bens de consumo ou serviços fornecidos aos membros  e servidores do 

Ministério Público por entidade sindical ou associação de classe.



§  1°  A  ordem  de  prioridade  acima  definida  não  implica  na  exclusão  de  consignação 

preexistente para possibilitar a averbação e implantação de uma nova, que só poderá ocorrer no caso 

de efetivamente existir margem no limite consignável respectivo.

§  2°  As consignações  facultativas,  cujos  valores  mensais  forem previamente  averbados e 

implantados em folha de pagamento, por período determinado ou indeterminado, terão prioridade 

sobre as consignações facultativas variáveis, informadas por ocasião da elaboração de cada folha de 

pagamento, salvo opção do próprio servidor.

Art. 7° As consignações facultativas poderão ser canceladas:

I – de ofício pela Procuradoria-Geral de Justiça;

II – a pedido da consignatária, encaminhado ao Procurador – Geral de Justiça;

III  –  a  pedido  do  membro  ou  servidor  do  Ministério  Público,  mediante  expediente 

encaminhado ao  Procurador-Geral  de  Justiça,  nos  casos  do  art.  1°,  §  2°,  incisos  I  a  VI  desta 

Resolução.

Parágrafo único. Independentemente do que dispuser o contrato firmado entre a consignatária 

e o consignante, o pedido de cancelamento da consignação, por parte deste, deverá ser atendido e 

cancelado na folha de pagamento no mês subseqüente em que for formalizado o pleito pelo membro 

ou servidor do Ministério Público.

Art. 8° A Procuradoria-Geral de Justiça somente poderá proceder as consignações facultativas 

na folha de pagamento mediante  autorização prévia e formal do membro ou servidor e após o 

cadastramento  das  respectivas  rubricas  de desconto  no  Sistema de  Gerenciamento  de  Folha  de 

Pagamento – ELÓGICA

§  1°  A  solicitação  de  cadastramento  de  rubrica  de  consignações  deverá  ser  feita  à 

Procuradoria-Geral de Justiça através da consignatária.

§ 2° Os pedidos de consignações facultativas resultantes de obrigações contraídas com base 

na margem consignável do membro ou servidor, fornecida ao consignatário pela Procuradoria-Geral 

de  Justiça,  deverão  ser  encaminhados  em  expediente  conjunto  do  membro  ou  servidor  e  do 

consignatário,  somente  podendo  ser  tornados  sem  efeito  mediante  comunicação  conjunta  em 

contrário.

Art.  9° A Procuradoria-Geral  de Justiça deverá recolher mensalmente,  à  conta do FRMP, 

instituído pela Lei Complementar Estadual nº 166, de 28 de abril de 1999, e sobre o valor destinado 



às  consignações,  quando  da  geração  de  arquivos  magnéticos  e  impressão  de  relatórios  de 

consignações, entre outros, os seguintes percentuais:

I – 5% (cinco por cento) do valor das consignações destinadas a companhias seguradoras, 

entidades de previdência privada e administradoras de planos de saúde, bem como entidades de 

classe e associações sindicais, em razão de prestação de serviços aos consignantes;

II – 3% (três por cento) do valor das consignações destinadas ao pagamento de mensalidades 

em favor de entidades sindicais, entidades de classe, associações, clubes e cooperativas;

III  –  2%  (dois  por  cento)  do  valor  das  consignações  destinadas  a  agentes  do  Sistema 

Financeiro de Habitação e a instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil.

§ 1° O recolhimento dos valores previstos neste artigo deverá ser processado automaticamente 

pela Procuradoria-Geral de Justiça sob forma de desconto incidente sobre os valores brutos a serem 

creditados às entidades consignatárias.  

§ 2º As entidades mencionadas nos incisos I, II e VIII do art. 2° desta Resolução ficam isentas 

do recolhimento a que se refere este artigo, com efeitos retroativos ao mês de julho de 2005.

§  3°  O  Procurador-Geral  de  Justiça  poderá  reduzir  os  percentuais  incidentes  sobre  as 

consignações destinadas às entidades de classe e associações sindicais, previstas no inciso I deste 

artigo,  quando  os  serviços  prestados  por  essas  entidades  forem de  interesse  da  Administração 

Pública.

Art. 10. Não será permitida, na folha de pagamento de membros e servidores do Ministério 

Público, a realização de ressarcimento, compensações, encontro de contas ou acertos financeiros 

entre entidades consignatárias e consignados.

Art. 11.  O encaminhamento de meios magnéticos e/ou ofícios fora das especificações ou dos 

prazos definidos pela Procuradoria-Geral de Justiça implicará recusa ou exclusão das consignações 

na folha de pagamento do respectivo mês.

Art. 12. A consignação em folha de pagamento não implica co-responsabilidade dos órgãos e 

entidades  da  Administração  Estadual  direta,  autárquica,  fundacional,  empresas  públicas  e 

sociedades de economia mista,  por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária  assumidos 

pelos servidores e membros junto às entidades consignatárias.



Art.  13.  A  sub-rogação  da  autorização  para  consignação,  a  inserção  de  descontos  não 

previstos  nesta  Resolução  ou  não  autorizados  pelos  membros  e  servidores  e  pelos  órgãos 

competentes,  bem  assim  a  utilização  indevida  de  rubrica  autorizada,  e  o  cancelamento  da 

consignação, quando solicitado pelo servidor consignante, acarretará:

I – suspensão sumária, temporária ou definitiva, da rubrica de consignação no Sistema de 

Gerenciamento de Folha de Pagamento – ELÓGICA;

II  –  aplicação pela  Procuradoria-Geral  de  Justiça de sanções à  entidade consignatária,  na 

forma da lei;

III – abertura de sindicância para apuração dos ilícitos e das responsabilidades administrativas 

pertinentes.

Art.  14.  Ficam atribuídas ao Departamento Financeiro da Procuradoria-Geral  de Justiça a 

coordenação, supervisão e controle das atividades inerentes à administração financeira de que trata 

esta  Resolução,  compreendendo  a  instalação  e  a  operação  dos  mecanismos  e  instrumentos  de 

gerenciamento de recursos. 

Art. 15. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução nº 

068/2005 – PGJ, de 05 de julho de 2005.

Publique-se e Cumpra-se.

Procuradoria Geral de Justiça, em Natal, 09 de dezembro de 2005.

JOSÉ ALVES DA SILVA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA


