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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  MINIS-
TÉRIO PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO
EM PARCELA ÚNICA. LEI COMPLEMENTAR 381/2018, DO
ESTADO DE PERNAMBUCO. AUXÍLIO-SAÚDE. AUSÊNCIA
DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.  INCOMPATIBILIDADE
COM O REGIME CONSTITUCIONAL DO SUBSÍDIO: ART.
39-§4.º DA CONSTITUIÇÃO.

1. O regime constitucional do subsídio (CF, art. 39-§4.º) não ad-
mite o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba
de representação ou qualquer outra espécie remuneratória. O sub-
sídio em parcela única implica em unicidade de remuneração.

2. Despesas ordinárias com saúde de agentes públicos, ainda que
indevidamente denominadas por lei como de natureza indenizató-
ria, inserem-se na proibição de acréscimo pecuniário contida no art.
39-§4.º da Constituição, uma vez que não têm relação direta com
o exercício da função e devem ser custeadas pela remuneração do
agente público.

3. O Conselho Nacional do Ministério Público editou resolução para
uniformizar as parcelas que podem ser acrescidas aos subsídios dos
membros do Ministério Público, a fim evitar discrepância injustifi-
cada de vantagens que algumas leis estaduais têm deferido a mem-
bros do MP (Resolução CNMP 9/2016). Essa norma, no entanto, não
prevê a acumulação de despesas com saúde (auxílio-saúde) ao subsí-
dio de membro de Ministério Público.

– Parecer pela procedência do pedido.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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I

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar,

proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), tendo por ob-

jeto o art. 1.º e, por arrastamento, os arts. 2.º, 3.º e 4.º, todos da Lei Complementar 381, de 8 de

janeiro de 2018, que altera a Lei Complementar 12, de 27 de dezembro de 1994 (Lei Orgânica do

Ministério Público do Estado de Pernambuco) para instituir o “auxílio-saúde” no âmbito do

Ministério Público daquele Estado.

Este é o teor da norma impugnada:

Art. 1.º O art. 61 da Lei Complementar nº 12, de 27 de dezembro de 1994 – Lei Orgânica
do Ministério Público de Pernambuco passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 61. Ao Membro do Ministério Público será paga indenização: […]

IX - para atender as despesas com assistência à saúde, extensiva aos inativos, as -
sim entendidos como auxílio-saúde,  sendo pagamento mensal  em pecúnia,  na
forma estabelecida por ato regulamentar do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 2.º O Ministério Público de Pernambuco, no seu âmbito, fica autorizado a disciplinar
por Resolução, o auxílio-saúde, observados os limites orçamentários e legais.

Art. 3.º O auxílio saúde tem natureza indenizatória e não se incorpora ao subsídio,
não estando sujeito à incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária.

Art. 4.º Os efeitos financeiros desta Lei Complementar correrão à conta da dotação
orçamentária própria.

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sustenta o requerente que a concessão de auxílio-saúde aos membros do Ministé-

rio Público do Estado de Pernambuco afronta os princípios republicano (CF, art. 1.º-caput),

da moralidade administrativa (CF, art. 37-caput), e o regime constitucional do subsídio (CF,

art. 39-§4.º). Alega que o modelo de subsídio não admite o acréscimo de qualquer vantagem

de índole remuneratória e que o auxílio-saúde não visa a ressarcir ou compensar o servidor

por despesa eventual decorrente do exercício do cargo e, dessa forma, não se qualifica como

verba de caráter indenizatório, mas sim “verdadeiro instrumento viabilizador de aumento sa-

larial, vedado pelo ordenamento constitucional”. Observa que a Resolução 9/2006 do CNMP,

ao disciplinar a política remuneratória dos membros do MP, relacionou as parcelas suscetíveis

de percepção cumulada com o subsídio e não inseriu entre elas o auxílio-saúde, “pelo que re-

força a incompatibilidade do instituto”. Diz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

“é consolidada quanto à impossibilidade do pagamento a agentes públicos de gratificações
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que não equivalem a atividades extraordinárias”. Requer, nesses termos, a concessão de me-

dida cautelar para suspender a eficácia da norma e, ao final, a procedência do pedido.

O relator, Min. Marco Aurélio, adotou o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, com soli-

citação de informações às autoridades requeridas e posterior manifestação da Advocacia-Geral

da União e parecer da Procuradoria-Geral da República (peça 9 do processo eletrônico).

O Governador do Estado de Pernambuco limitou-se a afirmar que o projeto de lei

que originou a Lei Complementar 381/2018 não foi objeto de sansão do Executivo e que a

norma foi sancionada e promulgada pelo Legislativo estadual (peça 10).

A Assembleia Legislativa  igualmente limitou-se a assentar que “a Lei Comple-

mentar n.º 381/2018 se submeteu ao regular processo legislativo, não se identificando qual-

quer mácula de inconstitucionalidade” (peça 12).

A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido (peça 14).

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) e a As-

sociação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE) foram admitidas como amici curiae

(decisões nas peças 30 e 31).

É o relatório.

II

A Emenda Constitucional 19/1998 fixou o regime de subsídio em parcela única,

conferindo maior transparência, uniformidade, isonomia, moralidade, economicidade e pu-

blicidade ao regime remuneratório de determinadas categorias de agentes públicos.1 A imposição

de parcela única, com vedação de acréscimo de vantagem pecuniária de natureza remunera-

tória (como gratificações, adicionais, abono, prêmio, verbas de representação e outras de

idêntico caráter), é o que diferencia, em essência, o regime de subsídio do sistema de remu-

neração com base em vencimentos, nos termos do art. 39-§4.º da Constituição.

1 Segundo Marçal Justen Filho, a EC 19/1998 adotou o modelo de remuneração por subsídio com o intuito de
“assegurar  o  controle  sobre  a  remuneração  dos  ocupantes  dos  cargos  e  funções  da  mais  elevada
hierarquia”, uma vez que a fixação deste em parcela única — abrangente tanto da remuneração-base como
substitutiva de eventuais vantagens pecuniárias de outra ordem — obsta a concessão de qualquer outra
vantagem de caráter remuneratório e, com isso, torna claro e  transparente a remuneração desses agentes,
que, em alguns casos, representa teto para o funcionalismo público (FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito
Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 634-636.
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Há situações, contudo, nas quais se mostra legítimo o acréscimo pecuniário à par-

cela única, como é o caso das verbas previstas no texto constitucional (décimo terceiro salá-

rio, adicional noturno, salário-família, adicional de férias, serviço extraordinário superior,

no mínimo a 50% à do normal, etc),2 das que tenham por base o desempenho de atividades

extraordinárias  e/ou as de natureza indenizatória  ― assim compreendidas as que não consti-

tuam atribuições regulares do agente público e as que visem a recompor despesas efetuadas

por este no exercício do cargo, como por exemplo, as diárias e a ajuda de custo.

Daí afirmar Hely Lopes Meirelles que parcelas de caráter indenizatório previstas

em lei não devem ser computadas no conceito de subsídio nem no teto remuneratório cons-

titucional.3 Não basta, porém, a lei denominar determinada verba como de natureza indeni-

zatória para que ela se revista, efetivamente, dessa natureza jurídica. Portanto, as vantagens

remuneratórias devidas em decorrência das atribuições ordinárias do agente público, ainda

que indevidamente denominadas por lei como de natureza indenizatória, estão inseridas na

proibição de acréscimo pecuniário do art. 39-§4.º da Constituição.

A nomenclatura auxílio-saúde poderia induzir à precipitada conclusão de tratar-

se de verba indenizatória, como concluiu o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

ao apreciar o PCA 0.00.000.000442/2011-17. O pagamento de plano de saúde, no entanto, é

despesa ordinária com saúde, não relacionada com o efetivo exercício do cargo. Não pode

ser indenizado, portanto, ao agente público que receba pelo regime constitucional do subsí -

dio. O art. 7º-IV da CF, aplicável aos agentes públicos por força do art. 39-§3.º da CF, prevê a

despesa com saúde do trabalhador e de sua família como abrangida pelo salário-mínimo, ou

seja, como despesa a ser coberta pela remuneração e não como despesa extraordinária.

A propósito, concedeu o Ministro Roberto Barroso medida cautelar para suspender

a eficácia de dispositivos que permitiam o pagamento de auxílio-saúde e auxílio ao aperfeiço-

amento profissional aos membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em ação

direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (ADI 5.781). A

decisão consignou que os auxílios questionados não se destinavam a compensar o servidor por

despesas efetuadas no exercício da função e, dessa forma, por não se caraterizarem com verbas

indenizatórias, estariam sujeitos à proibição contida no art. 39-§4.º da Constituição:

2 PIETRO, Maria Silvia Zanella di. Direito Admnistrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 463-464.
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 37 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 526.
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DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONS-
TITUCIONALIDADE. ART. 119, XVII  E XX, DA LEI COMPLEMENTAR 34/1994,
ACRESCENTADOS PELO ART. 14 DA LEI COMPLEMENTAR 136/2014, DE MI-
NAS GERAIS. PAGAMENTO DE “AUXÍLIO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIO-
NAL” E “AUXÍLIO SAÚDE” A MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

1. O art. 39, §4.º, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 19,
de 04.06.1998, estabelece o regime remuneratório de subsídio, caracterizado pela uni-
cidade da remuneração enquanto regra constitucional, com explícita vedação aos acrés-
cimos de vantagens pecuniárias de natureza remuneratória.  Excetuam-se, todavia, as
verbas indenizatórias, consoante o disposto no art. 37, §11, também da Constituição, que
determina que verbas desta índole não serão computadas, para efeito dos limites remu -
neratórios estabelecidos pelo constituinte.

2. Os auxílios impugnados na presente ação não constituem, todavia, exceções legítimas à
regra do subsídio. Tanto no que diz respeito ao “auxílio ao aperfeiçoamento profissional”,
como no que se relaciona ao “auxílio-saúde”, não há qualquer nexo causal direto entre o
cargo e a vantagem, na medida em que tais gastos assumem caráter indireto e subsidiário
ao exercício da função própria dos membros do Ministério Público estadual.

3. Medida cautelar deferida para o fim de suspender a eficácia do art. 119, XVII e XX, da
Lei Complementar nº 34/1994, acrescentados pelo art. 14 da Lei Complementar nº 136/2014,
do Estado de Minas Gerais, até o julgamento definitivo da presente ação direta de incons-
titucionalidade (ADI 5.781/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.2.2018).

Portanto, as despesas ordinárias com saúde não caracterizam verba indenizatória

e, dessa forma, não constituem exceção legítima ao regime constitucional do subsídio. Essa

conclusão reforça-se pelo fato de que o CNMP, ao relacionar as parcelas que podem ser vali-

damente acumuladas com o subsídio (Resolução 9/2016), não incluiu nesse rol verba desti-

nada ao custeio da saúde dos membros do Ministério Público brasileiro:

Art. 3.º O subsídio mensal dos membros do Ministério Público da União e dos Estados
constitui-se exclusivamente de parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratifica-
ção, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Art. 4.º Estão compreendidas no subsídio de que trata o artigo anterior e são por esse ex-
tintas todas as parcelas do regime remuneratório anterior, exceto os decorrentes de:

I - diferença de entrância ou substituição ou exercício cumulativo de atribuições;

II - gratificação pelo exercício de função de Procurador-Geral, Vice-Procurador-Geral ou
equivalente e Corregedor-Geral, quando não houver a fixação de subsídio próprio para as
referidas funções;

III - gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento nos gabi-
netes do Procurador-Geral, Vice-Procurador-Geral ou equivalente, Corregedor-Geral ou
em outros órgãos do respectivo Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério
Público e do Conselho Nacional de Justiça, na forma prevista no inciso V do art. 37 da
Constituição Federal;

IV - exercício em local de difícil provimento;

V - incorporação de vantagens pessoais decorrentes de exercício de função de direção,
chefia e assessoramento e da aplicação do parágrafo único do art. 232 da Lei Comple-
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mentar n.º 75, de 1993, ou equivalente nos Estados, aos que preencheram os seus requisi-
tos até a publicação da Emenda Constitucional n.º 20, em 16 de dezembro de 1998;

VI - direção de escola do Ministério Público;

VII - gratificação pelo exercício de função em conselhos ou em órgãos colegiados exter-
nos cuja participação do membro do Ministério Público decorra de lei;

Parágrafo único. A soma das verbas previstas neste artigo com o subsídio mensal não po-
derá exceder o teto remuneratório constitucional.

Vale ressaltar que a federalização da disciplina remuneratória dos membros do

Ministério Público por resolução do CNMP conforma-se ao comando paritário do art. 129-§4.º

da CF, uma vez que, no que tange à magistratura, as verbas passíveis de percepção estão

igualmente previstas em rol taxativo aplicável a todo o Poder Judiciário (art. 65 da LOMAN).

Com isso se evita discrepância injustificada de vantagens que algumas leis estaduais têm de-

ferido a juízes e membros do Ministério Público.

É, portanto, inconstitucional a Lei Complementar 381, de 8 de janeiro de 2018, do

Estado de Pernambuco, que institui o auxílio-saúde pago em pecúnia e com caráter indenizatório

aos membros do Ministério Público daquela unidade federativa.

III

Opina a Procuradora-Geral da República pela procedência do pedido.

Brasília, 18 de dezembro de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

PC
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