RESOLUÇÃO Nº 017/2016 – PGJ/RN

Dispõe sobre a instituição do Programa de
Incentivo à Aposentadoria Voluntária –
PIAV de membros da ativa do Ministério
Público, como medida administrativa de
eliminação de excedente de gastos de
pessoal para atendimento ao art. 23 da Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições, com fundamento nos artigos 10, inciso V, da Lei
Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público), nos artigos 22, incisos IV e XXXVI, da Lei Complementar Estadual nº 141,
de 9 de fevereiro de 1996 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Norte), no artigo 169, §§3º e 4º, da Constituição Federal e arts. 20, 22 e 23
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e
CONSIDERANDO o Relatório de Gestão Fiscal publicado no DOE de 30/01/2016,
registrando que o Ministério Público do Estado atingiu o percentual de 2,03% (dois
vírgula zero três por cento) de gastos com pessoal, em relação à Receita Corrente
Líquida - RCL do Estado do Rio Grande do Norte, apurada no terceiro quadrimestre
de 2015;
CONSIDERANDO que, na forma do artigo 20 da LC nº 101/2000, a despesa de
gastos com pessoal dos Ministérios Públicos Estaduais não pode exceder 2% (dois
por cento) da Receita Corrente Líquida;
CONSIDERANDO que, segundo o disposto no artigo 23 da LC 101/2000, se o Poder
ou órgão ultrapassar os limites definidos no artigo 20, deve adotar medidas para
eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo, pelo menos,
um terço no primeiro, o que exige a implementação de providências de curto prazo
com aquela finalidade;
CONSIDERANDO a existência de membros na ativa que preenchem os requisitos
para a obtenção de aposentadoria voluntária;
CONSIDERANDO que a principal despesa com pessoal no âmbito do MPRN é com
subsídio de membros;

CONSIDERANDO que a permanência da Instituição no patamar acima do limite
legal de gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal é contrária ao interesse
público e à eficiência administrativa, uma vez que o Órgão fica impedido de adotar
medidas administrativas básicas, notadamente para reposição de pessoal de apoio à
atividade-fim, o que está atrelado à própria qualidade do serviço prestado à
população;
CONSIDERANDO que o retorno da Instituição à situação de normalidade quanto ao
comprometimento de gasto com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, na
forma do que determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, justamente por ser do
interesse do serviço, deve receber atenção prioritária em termos de ações e recursos
financeiros para tanto necessários, notadamente daqueles que, como a Parcela
Autônoma de Equivalência – PAE, não são computados para fins de limite de
despesas com pessoal;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o PROGRAMA DE INCENTIVO À APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA – PIAV de membros da ativa do Ministério Público do Rio Grande
do Norte, como medida excepcional de eliminação do excedente de gastos com
pessoal para fins do art. 23 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).
Art. 2º O Programa de Incentivo à Aposentadoria Voluntária – PIAV se destina
exclusivamente aos membros do Ministério Público da ativa que, no prazo de
vigência do programa, preencham os requisitos para a obtenção de aposentadoria
voluntária e não venham a atingir a idade para a aposentadoria compulsória no prazo
de 1 (um) ano, contado da publicação desta Resolução.
§1º O prazo para adesão ao programa será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação
desta Resolução, em requerimento de aposentadoria dirigido ao Procurador-Geral de
Justiça com expressa referência ao PIAV;
§2º Os requerimentos de aposentadoria vinculados ao PIAV serão analisados em
ordem cronológica, aferida a partir da data e hora do protocolo;
§3º Os pedidos de aposentadoria vinculados ao PIAV serão deferidos até o limite da
reserva orçamentária destinada ao programa, no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), detalhada em ato específico a ser publicado no Diário Oficial do
Estado.
Art. 3º Ao membro que aderir ao PIAV serão oferecidos os seguintes incentivos:

I- indenização prioritária de férias e licenças não gozadas;
II- antecipação do pagamento integral do saldo remanescente da Parcela Autônoma
de Equivalência – PAE.
Parágrafo único. O incentivo previsto no inciso II deste artigo não se estende aos
demais beneficiários da PAE que não adiram ao PIAV, nem aos membros já
aposentados na data da instituição do programa.
Art. 4º Os recursos destinados ao PIAV são oriundos dos créditos próprios já
consignados no orçamento do Ministério Público para o exercício em curso,
reservados na forma do ato referido no §3º do art. 2º desta Resolução.
Art. 5º Os incentivos previstos nesta Resolução não interferem no cálculo dos
proventos de aposentadoria a que tiver direito o aderente, na forma da legislação.
Art. 6º Esta Resolução vigorará por 30 dias, contados a partir da data da sua
publicação.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, em Natal/RN, 15 de fevereiro de 2016.
RINALDO REIS LIMA
Procurador-Geral de Justiça

