
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 

PORTARIA PGR/MPU Nº 52, DE 15 JUNHO DE 2018. 

 

Altera a Portaria PGR/MPU nº 39, de 24/6/2014, que 

regulamenta as consignações em folha de pagamento no âmbito do 

Ministério Público da União. 

 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 26 - inciso VIII e XIII da Lei Complementar nº 75, de 20/5/1993, e tendo em 

vista o que consta dos Procedimentos de Gestão Administrativa PGR/MPF nº 

1.00.000.019921/2017-47 e nº 1.00.000.019922/2017-91, resolve: 

Art. 1º A Portaria PGR/MPU nº 39, de 24/6/2014, publicada no Diário Oficial da União 

nº 119, Seção 1, de 25/6/2014, passa a vigorar acrescida da seguinte redação: 

“Art. 4º …................................................... 

…........................................ 

IX – prestação de aluguel de imóvel residencial. 

…........................................ 

Art. 5º-A O valor mensal do aluguel residencial consignado em folha de pagamento 

somente será reajustado a pedido do consignado, com anuência do consignatário, observados 

os termos do contrato de locação. 

§ 1º Em nenhuma hipótese, o consignante ficará responsável pela aplicação automática 

de fatores ou índices de indexação, ainda que constem do referido contrato. 

§ 2º O reajustamento do valor mensal do aluguel dependerá da disponibilidade de 

margem consignável do servidor. 

§ 3º O pedido de alteração do valor do aluguel mensal somente será processado na folha 

de pagamento do mês seguinte àquele em que for protocolado. 

§ 4º O consignado e o consignatário deverão dar ciência à área de Remuneração de 

Pessoal, quando da ocorrência de quaisquer alterações no contrato de aluguel, bem como do 

seu cancelamento ou prorrogação, mediante apresentação de cópia autenticada do respectivo 

instrumento. 

............................................... 
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Art. 7º A soma mensal das consignações facultativas de cada consignado não excederá a 

35% (trinta e cinco por cento) da respectiva remuneração, sendo 5% (cinco por cento) 

reservados exclusivamente para: 

I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou 

II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 

............................................... 

§ 3º As operações de consignação de que trata o inciso I do caput deste artigo poderão 

contemplar a quitação de cartões de crédito diversos, por instituição financeira conveniada, o 

que deverá ser comprovado, vedado o desvio de finalidade. 

§ 4º As operações de consignação de que trata o inciso II do caput deste artigo estão 

condicionadas à utilização de cartão de crédito fornecido por consignatário devidamente 

conveniado, cadastrado e habilitado na Subsecretaria de Remuneração de Pessoal. 

§ 5º Para as operações de que tratam o § 4º, somente será admitida a contratação de um 

único consignatário, independentemente de eventuais saldos da margem consignável. 

§ 6º As operações tratadas neste artigo dependem de autorização prévia do consignado, 

gerada no Sistema de Gestão de Pessoas, associada ao número de inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do consignatário. 

§ 7º O consignado poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento 

contratual, solicitar ao consignatário o cancelamento do cartão de crédito. 

§ 8º Na hipótese do § 7º, o consignatário deverá enviar o comando de exclusão da 

averbação no Sistema de Gestão de Pessoas, impreterivelmente, até o mês subsequente ao do 

cancelamento. 

§ 9º O cancelamento do cartão de crédito considerar-se-á efetuado na data da 

solicitação, quando não houver saldo a pagar, ou na data da liquidação do saldo devedor. 

§ 10. O consignatário deverá encaminhar ao consignado, mensalmente, a fatura com 

descrição detalhada das operações realizadas, com o valor de cada operação, a data e o local 

onde foram efetivadas, os juros de financiamento do próximo período e o custo efetivo total 

para o próximo período. 

§ 11. O consignatário não poderá aplicar juros sobre o valor das compras pagas com 

cartão de crédito quando o consignado optar pela liquidação do valor total da fatura em uma 

única parcela na data de vencimento. 

…........................................ ” (NR) 

 

 

 



 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 26 jun. 2018. Seção 1, p. 60. 
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