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APRESENTAÇÃO

como vocês já sabem, a constituição Federal de 1988 defi ne o 
Ministério Público (MP) como instituição permanente, responsável por 
defender os interesses da sociedade, fi scalizar a aplicação das leis e 
defender o regime democrático. suas atribuições e instrumentos de 
atuação estão previstos no art. 129 da constituição, no capítulo “das 
funções essenciais à Justiça”.

o MP não faz parte de nenhum dos três Poderes, mas tem caráter 
permanente, não pode ser extinto, nem ter suas atribuições repassadas 
a outras instituições. além disso, possui autonomia funcional e adminis-
trativa e tem como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade 
e a independência funcional. a função de guardião da lei é apenas uma 
das atribuições confi adas ao MP, que compreendem também a guarda 
e a defesa da democracia, da cidadania, da justiça e da moralidade.

ser servidor do Ministério Público Federal é compartilhar essa res-
ponsabilidade por meio do suporte dado aos procuradores da repú-
blica. atualmente, o MPF possui mais de 10 mil integrantes, sendo 
aproximadamente 1 mil membros e 9 mil servidores. esse quantitativo 
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demonstra a força e a importância do apoio dado por cada servidor 
na missão da instituição.

nesta cartilha, o servidor do MPF pode conhecer um pouco mais 
sobre o Planejamento estratégico institucional 2011-2020, a estrutura 
em que está alicerçada a instituição e sobre seus direitos e benefícios.

Sabrina de Araújo Maiolino
cedeP/sG  
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CONHECENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

a missão do Ministério Público Federal (MPF) é, com certeza, uma 
das mais importantes dos órgãos públicos do nosso país. em 2011, 
em seu primeiro Planejamento estratégico institucional, para dar mais 
clareza, a missão foi assim defi nida: Promover a realização da justiça, 
a bem da sociedade e em defesa do estado democrático de direito.

em todo o país, são mais de 200 unidades do MPF que trabalham 
para defender os interesses da sociedade, fi scalizar a aplicação das 
leis e defender o regime democrático.

o MPF faz parte do Ministério Público da União (MPU) que é com-
posto ainda por outros três ramos: Ministério Público do trabalho 
(MPt), Ministério Público Militar (MPM) e Ministério Público do dis-
trito Federal e territórios (MPdFt). a especifi cidade de cada ramo 
está relacionada à divisão do Poder Judiciário perante a qual atua e 
à matéria ou às partes envolvidas. nesse contexto, o concurso para 
servidores (técnico e analista) é único para todo o MPU. os membros, 
por outro lado, ingressam na carreira por concurso específi co para o 
ramo em que atuam.
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Fazer parte desta instituição é contribuir para a melhoria da vida da 
nossa população. o MPF, assim como qualquer MP, é o defensor dos 
interesses da sociedade, sobretudo em questões que envolvem mino-
rias étnicas, meio ambiente, patrimônio público e direitos humanos. 
apresenta-se como defensor da sociedade contra possíveis abusos 
do estado, ao mesmo tempo que defende o estado democrático de 
direito contra ataques de particulares. o MPF sempre atua nos casos 
que envolvem interesses federais ligados à Justiça Federal.

o MPF é o ramo do MPU que atua nas causas de competência do 
supremo tribunal Federal, superior tribunal de Justiça, tribunais 
regionais Federais e seções judiciárias da Justiça Federal, tribunais 
e juízes eleitorais, sempre que estiver em discussão bens, serviços ou 
interesses da União, de suas entidades autárquicas e das empresas 
públicas federais. o MPF atua nas causas de competência de qualquer 
juiz ou tribunal quando as questões envolvem a defesa de direitos e 
interesses de índios ou povos indígenas, do meio ambiente, de bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico integran-
tes do patrimônio nacional. cabe ao MPF promover, privativamente, 
a ação penal pública e ingressar com ação civil pública para a defesa 
dos interesses difusos e coletivos.

os membros do MPF propõem perante o Judiciário ações civis 
públicas, ações de improbidade administrativa e ações civis coletivas. 
extrajudicialmente, instauram inquéritos civis públicos para obter sub-
sídios para uma possível ação, fi rmam compromisso com denunciados 
para sanar irregularidades (termo de ajustamento de conduta) e en-
caminham recomendação aos órgãos públicos para que observem a 
lei. a emissão de parecer em processo que envolva interesse público 
também é atribuição do MPF.
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o MPF pode agir por iniciativa própria, ao ter conhecimento de 
algum fato que ameace os interesses da sociedade, ou ser acionado 
por qualquer cidadão que considere algum direito ou princípio jurídico 
ameaçado. Qualquer pessoa pode propor representação aos ramos 
do MPU para denunciar atos de desrespeito aos direitos coletivos e 
individuais assegurados pela constituição Federal. Para isso, basta in-
formar o fato diretamente nas sedes do MPU, oralmente ou por escrito.

Órgãos do MPU que abrangem o MPF
Vale destacar que cada ramo possui estrutura própria e um procura-

dor-geral, mas alguns órgãos abrangem todo o MPU: o conselho de 
assessoramento superior, a escola superior do Ministério Público da 
União, a auditoria interna e a secretaria-Geral do Ministério Público 
da União. além disso, o procurador-geral da república (chefe do MPU) 
acumula os cargos de chefe do MPF e de procurador-geral eleitoral.

Conselho de Assessoramento Superior do MPU
o conselho de assessoramento superior do Ministério Público da 

União é presidido pelo procurador-geral da república e integrado pelo 
vice-procurador-geral da república, o procurador-geral do trabalho, 
o procurador-geral da Justiça Militar e o procurador-geral de Justiça 
do distrito Federal e territórios. o conselho opina sobre matérias de 
interesse geral do MPU, em especial projetos de lei e organização e 
funcionamento da diretoria-Geral e da secretaria-Geral do MPU.

Escola Superior do MPU
a escola superior do MPU (esMPU) é órgão autônomo e está dire-

tamente vinculada ao procurador-geral da república. é responsável 
pelo treinamento dos novos membros do MPU para o desempenho 
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das funções institucionais, aperfeiçoamento e atualização técnico
-profi ssional dos membros e servidores do MPU, desenvolvimento de 
projetos e programas de pesquisa na área jurídica, além de zelar pelo 
reconhecimento e valorização do Ministério Público da União como 
instituição essencial à função jurisdicional do estado.

Auditoria Interna do MPU
a auditoria interna do MPU (audin) é o órgão central de controle 

interno de todo o MPU. Planeja, orienta, coordena e controla a gestão 
orçamentária, fi nanceira, patrimonial e administrativa e está direta-
mente subordinada ao procurador-geral da república. a audin tem 
como missão garantir a efetiva e regular gestão dos recursos e bens 
públicos destinados ao MPU.

entre suas principais atividades estão a realização de auditorias nas 
62 unidades gestoras, a emissão de pareceres técnicos para orientar 
gestores na tomada de decisões, o exame prévio de minutas de editais 
de licitação e a elaboração dos relatórios de Gestão Fiscal. os principais 
parceiros da audin são o tribunal de contas da União, a secretaria 
Federal de controle interno e a secretaria do tesouro nacional.

Secretaria-Geral do MPU
a secretaria-Geral do MPU é responsável pelos serviços auxiliares 

de apoio técnico e administrativo da instituição. é dirigida por um 
secretário-geral, de livre escolha do procurador-geral da república.

12
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

desde 2011, o MPF conta com um instrumento norteador e gerenciador 
de suas atividades, construído em conjunto com membros e servidores. 
trata-se do Planejamento estratégico institucional (Pei) 2011-2020. a ins-
tituição almeja, com a realização dos seus 25 objetivos estratégicos, ser 
reconhecida até 2020, nacional e internacionamente, pela excelência na 
promoção da justiça, da cidadania e no combate ao crime e à corrupção.

o Pei faz parte de um processo de modernização pelo qual a insti-
tuição passa desde 2010. Várias ações têm decorrido desse processo. 
entre eles estão:

• a criação do sistema integrado de Gestão estratégica e Gover-
nança (sige), formado pelo comitê de Gestão estratégia e por 
subcomitês temáticos;

• a elaboração de planejamentos temáticos para as câmaras de 
coordenação e revisão (ccr) e para a Procuradoria Federal dos 
direitos do cidadão (PFdc);
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• a elaboração do Planejamento estratégico de tecnologia da in-
formação e seu Plano diretor;

• fortalecimento das secretarias nacionais, localizadas na Procurado-
ria Geral da república, que têm o papel de orientar nacionalmente 
todas as unidades do MPF;

• a criação da ouvidoria do MPF, das corregedorias descentraliza-
das e dos núcleos de apoio à Procuradoria Federal dos direitos 
do cidadão;

• a criação dos escritórios de Projetos e de Processos;

• a criação das assessorias/seções de Planejamento e Gestão es-
tratégica em todas as unidades gestoras do MPF.

Foi defi nido no Pei os seguintes princípios éticos que norteiam as 
ações e a conduta dos seus integrantes (Valores):

• autonomia institucional: a garantia de auto-organização para o 
desenvolvimento das funções constitucionais do MPF, em bene-
fício da sociedade.

• compromisso: a dedicação permanente à defesa do interesse 
público e da democracia.

• transparência: o compromisso com a ampla divulgação de infor-
mações relativas à atuação institucional e à execução orçamentária 
e fi nanceira do MPF, para fi ns de controle social.

14
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• ética: o comportamento de acordo com os mais altos valores de 
probidade e moralidade, em busca do bem comum.

• independência funcional: a liberdade do membro do MPF de, no 
exercício de suas atribuições, agir de acordo com o seu convenci-
mento na interpretação da constituição e das leis, sem vinculação 
hierárquica e de forma a assegurar o cumprimento da Missão.

• Unidade: os membros do MPF constituem uma só instituição e a 
sua força também se revela na atuação independente e harmônica 
dos procuradores da república.

• iniciativa: a capacidade de agir independentemente de provocação.

• efetividade: o alcance de resultados positivos para a sociedade.
o Pei 2011-2020 e seus desdobramentos estão disponíveis no site da 

Modernização (www.modernizacao.mpf.mp.br). neste, ainda é possível 
encontrar o livro Planejamento estratégico 2011-2020 – Uma construção 
coletiva, que conta a história de sua elaboração com a participação 
de membros e servidores.

a secretaria-Geral, por meio da assessoria de Modernização e 
Gestão estratégica (amge), presta o suporte técnico necessário para 
a execução e monitoramento da estratégia.

15
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ESTRUTURA DO MPF
Resumo

Centro Administrativo
na Procuradoria Geral da república, em brasília, encontra-se o centro 

administrativo do MPF. é na sede da PGr que funcionam os órgãos 
superiores da instituição:

• Procurador-geral da república;
• colégio de Procuradores da república;
• conselho superior do MPF;
• câmaras de coordenação e revisão;
• Procuradoria Federal dos diretos do cidadão;
• corregedoria Geral; e
• ouvidoria.
na PGr, estão lotados ainda os subprocuradores-gerais da república 

que atuam no superior tribunal de Justiça, e a secretaria-Geral do MPF, 
composta pelas secretarias nacionais – responsáveis pela elaboração 
de diretrizes e políticas nacionais da instituição. Vale ressaltar que o 
secretário-geral do MPF também é secretário-geral do MPU.

o MPF conta ainda com cinco unidades onde estão lotados os pro-
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curadores regionais da república que atuam nos tribunais regionais 
Federais (trFs): são as Procuradorias regionais da república (Prrs) que 
fi cam localizadas em brasília, rio de Janeiro, são Paulo, Porto alegre 
e recife. os procuradores regionais da república atuam na segunda 
instância da Justiça Federal.

nos estados, distrito Federal e Municípios estão os procuradores da 
república que atuam na primeira instância. nas capitais dos estados, 
funcionam as unidades gestoras que têm o papel de coordenação das 
Procuradorias da república nos Municípios (PrMs). Para tanto, elas 
possuem um procurador-chefe que administra as unidades daquele 
estado. são consideradas unidades gestoras também as Prrs.

O MPF nas regionais
as Prrs foram criadas pela lei nº 8.252, de 25 de outubro de 1991, 

e divididas em cinco regiões:

• 1ª região, com sede em brasília, abrange: distrito Federal, acre, 
amapá, amazonas, bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Pará, Piauí, rondônia, roraima e tocantins;

• 2ª região, com sede no rio de Janeiro, abrange: rio de Janeiro 
e espírito santo;

• 3ª região, com sede em são Paulo, abrange: são Paulo e Mato 
Grosso do sul;

• 4ª região, com sede em Porto alegre, abrange: rio Grande do 
sul, Paraná e santa catarina;

• 5ª região, com sede em recife, abrange: rio Grande do norte, 

17
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ceará, Paraíba, alagoas, sergipe e Pernambuco.

cabe às Prrs coordenar ações administrativas que envolvam e 
fortaleçam as atividades do MPF no âmbito dos estados que a com-
põe, pois faz parte dos objetivos estratégicos da instituição “atuar de 
uma forma integrada, coordenada e regionalizada”. dessa maneira, 
o MPF visa dar mais sinergia a suas ações, proporcionando a troca de 
experiências entre as unidades.

a estrutura das Prrs leva em consideração as necessidades e especi-
fi cidades de cada uma das regionais, sem perder de vista a importância 
de uma uniformização dessas estruturas. Ficam localizadas nas Prrs as 
unidades descentralizadas da corregedoria e os núcleos de apoio ope-
racional (naops) da Procuradoria Federal dos direitos do cidadão (PFdc).

os naops serão formados por três membros titulares e até três 
membros suplentes, eleitos pelos membros integrantes das respectivas 
Prrs para uma mandato de dois anos, permitida a recondução.

as Procuradorias da república estão divididas em quatro grupos, 
de acordo com suas demandas processuais.

MPF nos estados
nos estados, o MPF tem suas sedes nas Prs e nas PrMs. a partir do 

Planejamento estratégico institucional, essas unidades se fortaleceram 
com a padronização das suas estruturas e o espelhamento das suas 
atribuições com as secretarias nacionais do MPF correlatas.

ao gabinete do procurador-chefe estão ligadas tanto as assessorias/
seções de Planejamento e Gestão estratégica – responsáveis pela 
execução e monitoramento da estratégica – quanto as assessorias de 
Pesquisa e análise descentralizada.

todas as Procuradorias possuem uma secretaria estadual responsável 
por coordenar as atribuições das diversas áreas como acontece com 

18
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a secretaria-Geral na PGr. as áreas de Gestão de Pessoas, adminis-
tração, documentação e Jurídica, segurança institucional, transporte 
e Plan-assiste estão ligadas à secretaria estadual.

o secretário estadual auxilia o procurador-chefe na execução das 
decisões estratégicas, sendo as assessorias/seções de Planejamento 
e Gestão estratégica as responsáveis pela execução e monitoramento 
da estratégica.

Estrutura dos Órgãos Superiores
Gabinete do Procurador-Geral da República
o gabinete presta assistência ao procurador-geral da república em 

suas representações políticas e sociais, organiza a agenda de audiên-
cias, o arquivo pessoal, as viagens e, entre outros serviços, gerencia 
os recursos necessários às atividades de suas unidades. estão ligadas 
ao gabinete do procurador-geral da república:

• chefi a de Gabinete;
• secretaria de apoio Jurídico;
• secretaria de apoio à Função eleitoral;
• secretaria de relações institucionais;
• secretaria de cooperação internacional;
• secretaria de Pesquisa e análise; 
• secretaria de comunicação social; e
• secretaria de concurso.

Colégio de Procuradores da República
o colégio de Procuradores da república, presidido pelo procurador-

geral da república, é integrado por todos os membros da carreira em 
atividade no MPF. é responsável pela elaboração da lista sêxtupla para 
a composição do superior tribunal de Justiça e dos tribunais regionais 
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Federais; pela eleição, entre os subprocuradores-gerais da república, 
de quatro membros para compor o conselho superior do MPF; e opina 
sobre assuntos gerais de interesse da instituição.

Conselho Superior do MPF
o conselho superior do Ministério Público Federal (csMPF), presidido 

pelo procurador-geral da república, é o órgão máximo de deliberação 
do MPF. é composto por dez subprocuradores-gerais da república, 
sendo quatro eleitos pelo colégio de Procuradores e quatro pelos 
subprocuradores-gerais, além do procurador-geral da república e do vice- 
-procurador-geral da república, que o integram como membros natos.

cabe ao conselho decidir sobre o cumprimento do estágio pro-
batório por membro do MPF, autorizar o PGr a ajuizar ação penal de 
perda de cargo contra membro vitalício do MPF, aprovar a proposta 
orçamentária do MPU, entre outras atribuições.

Corregedoria-Geral do MPF
a corregedoria Geral do Ministério Público Federal é o órgão 

fi scalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do 
MPF. o corregedor-geral é nomeado pelo procurador-geral da re-
pública entre os subprocuradores-gerais integrantes de lista tríplice 
elaborada pelo conselho superior. cabe ao corregedor-geral, entre 
outras atribuições, instaurar inquérito contra membro do MPF e propor 
ao csMPF a instauração do processo administrativo, acompanhar o 
estágio probatório dos membros do MPF e propor ao conselho a 
exoneração daqueles que não cumprirem as condições necessárias. 
o corregedor-geral também participa das sessões do csMPF, mas 
sem direito a voto.
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Ouvidoria-Geral do MPF
a ouvidoria do MPF é um órgão voltado à promoção da qualidade 

das atividades desempenhadas pelos órgãos, membros, servidores 
e serviços auxiliares do Ministério Público Federal, bem como ao 
fomento da participação dos cidadãos e cidadãs, de organismos da 
sociedade civil e de outras entidades na instituição. contribui para a 
transparência, a efi cácia, a economicidade, a efetividade, a presteza 
e o compromisso público nas atividades do MPF.

Órgãos de Coordenação da Atividade Finalística
o MPF possui órgãos setoriais responsáveis por estabelecer diretrizes 

nacionais de atuação, coordenando a atividade fi nalística da instituição 
em prol da unidade. as câmaras de coordenação e revisão (ccr) 
revisam ainda o exercício funcional dos membros da instituição – pro-
curadores e subprocuradores-Gerais da república. são organizadas 
por função ou por matéria.

cada ccr é composta por três membros do Ministério Público 
Federal, sendo um indicado pelo procurador-geral da república e 
dois pelo conselho superior do MPF, junto com seus suplentes, para 
mandato de dois anos. sempre que possível, a indicação é feita entre 
integrantes do último grau da carreira.

o MPF possui ainda a Procuradoria Federal dos direitos do cidadão 
(PFdc) que tem a função de integrar, coordenar e revisar a atuação 
dos procuradores regionais dos direitos do cidadão de cada estado 
da federação, subsidiando-os na sua atuação e promovendo ação 
unifi cada em todo o território nacional.

a PFdc não postula judicialmente. contudo, havendo necessidade, 
pode representar aos membros ajuizamento de ações. Para exercer o 
posto de PFdc, o procurador-geral da república designa um subpro-
curador-geral da república, mediante prévia aprovação do nome pelo 
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conselho superior, por meio de eleição. o posto é exercido pelo prazo 
de dois anos, permitida uma recondução, precedida de nova decisão 
do conselho superior.

Câmaras de Coordenação e Revisão
atualmente, as ccrs são sete:
• 1ª Câmara – Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral: 

atuar nos feitos cíveis relativos à educação, à saúde, à moradia, 
à mobilidade urbana, à previdência e assistência social, e aos 
confl itos fundiários, bem como na fi scalização dos atos adminis-
trativos em geral;

• 2ª Câmara – Criminal: atuar nos feitos relativos à matéria criminal;
• 3ª Câmara – Consumidor e Ordem Econômica: atuar nos feitos 

cíveis relativos às relações de consumo e à ordem econômica;
• 4ª Câmara – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural: atuar nos feitos 

cíveis relativos à responsabilidade civil por dano ao meio ambiente 
e nos relacionados ao meio ambiente e ao patrimônio cultural;

• 5ª Câmara – Combate à Corrupção: atuar nos feitos relativos aos 
atos de improbidade administrativa e aos crimes praticados por 
funcionário público e por particular contra a administração em 
geral, entre outros;

• 6ª Câmara – Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais: 
atuar nos feitos cíveis relativos à defesa dos direitos e interesses das 
populações indígenas e relacionados às comunidades tradicionais; 

• 7ª Câmara – Controle Externo da Atividade Policial e Sistema 
Prisional: atuar nos feitos cíveis e criminais relativos ao controle 
externo da atividade policial e aos estabelecimentos penais.

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
a Procuradoria Federal dos direitos do cidadão (PFdc) trata, 
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principalmente, de questões de competência do MPF ligadas a 
direitos constitucionais da pessoa humana, como liberdade, igualdade, 
dignidade, saúde, educação, assistência social, acesso à justiça, direito 
à informação e à livre expressão e reforma agrária. é coordenada pelo 
procurador federal dos direitos do cidadão e possui representação 
em todos os estados.

em sua tarefa de coordenação, a PFdc proporciona informações 
e subsídios à atuação dos procuradores regionais dos direitos do 
cidadão, acompanha as proposições em andamento no congresso 
nacional que dizem respeito aos direitos dos cidadãos e dá encami-
nhamento aos procedimentos administrativos referentes à sua área 
temática. outra importante função da PFdc é o contato com órgãos 
do governo e representantes da sociedade civil na busca de soluções 
ou melhoramentos na efetivação dos direitos dos cidadãos.

Gabinetes
Vice-Procurador-Geral da República
o vice-procurador-geral da república é designado pelo procurador-

geral da república entre os integrantes da carreira com mais de 35 anos 
de idade e o substitui em seus impedimentos. em caso de vacância, 
é substituído pelo vice-presidente do conselho superior do MPF até 
o provimento defi nitivo do cargo.

o gabinete do vice-procurador geral da república presta assistência 
ao vice-procurador-geral da república em toda a sua área de atuação: 
organiza agenda, arquivo pessoal, viagens e demais atividades neces-
sárias ao bom funcionamento do gabinete.
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Procurador-Geral-Eleitoral
o procurador-geral da república também exerce o cargo de pro-

curador-geral eleitoral, que desempenha as funções do Ministério 
Público nas causas de competência do tribunal superior eleitoral 
(tse). o procurador-geral eleitoral designa o vice-procurador-geral 
eleitoral entre os subprocuradores-gerais da república e pode, por 
necessidade de serviço, indicar membros do MPF para atuar perante 
o tribunal superior eleitoral.

o gabinete do vice-procurador-geral eleitoral presta assistência ao 
vice-procurador-geral eleitoral em toda a sua área de atuação: organiza 
agenda, arquivo pessoal, viagens e demais atividades necessárias ao 
trabalho.

Secretaria-Geral
a secretaria-Geral é responsável por todos os serviços auxiliares de 

apoio técnico e administrativo da instituição. coordena o trabalho das 
demais secretarias nacionais do Ministério Público Federal. o secre-
tário-geral é escolhido pelo procurador-geral da república e também 
exerce a função de secretário-geral do Ministério Público da União.  

é missão da secretaria-Geral prover meios e métodos efi cazes, na 
área administrativa, para atender às necessidades dos órgãos do Mi-
nistério Público Federal no cumprimento de seu mister constitucional, 
conforme estabelecido na constituição e na lei complementar nº 75/93.

secretário-Geral: lauro Pinto cardoso neto
secretário-Geral adjunto: danilo Pinheiro dias
contato: 3105-6164
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Estrutura
a secretaria-Geral é composta pela secretaria-Geral adjunta, 
chefi a de Gabinete, assessoria de Modernização e Gestão 
estratégica, assessoria Jurídica, assessoria técnica e comissão 
Permanente disciplinar e central de atendimentos a membros. 
estão, ainda, ligadas à secretaria-Geral:
• secretaria de administração;
• secretaria de engenharia e arquitetura;
• secretaria de Gestão de Pessoas;
• secretaria de Planejamento e orçamento;
• secretaria de segurança institucional;
• secretaria de tecnologia da informação e comunicação;
• secretaria Jurídica e de documentação;
• secretaria de serviços integrados de saúde;
• secretaria de concursos do Ministério Público Federal; e
• centro de educação e desenvolvimento Profi ssional do Ministério 

Público Federal

ATRIBUIÇÕES

Secretaria-Geral Adjunta
o secretário-geral adjunto auxilia o secretário-geral no planejamento, 

na organização, na direção, na coordenação e no controle das atividades 
do Ministério Público Federal.

Che� a de Gabinete
o chefe de gabinete supervisiona e controla as atividades adminis-

trativas do gabinete, bem como coordena a elaboração de estudos, 
pesquisas e projetos de interesse do gabinete.
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Assessoria de Modernização e Gestão 
Estratégica (Amge)
a amge auxilia no planejamento e na coordenação das ações ne-

cessárias à consecução dos objetivos estabelecidos no Planejamento 
estratégico institucional, de acordo com as políticas e diretrizes globais 
do procurador-geral da república; assessora o secretário-geral nas 
ações de modernização administrativa, assim como na elaboração 
e atualização periódica do planejamento estratégico; acompanha a 
implantação de projetos e o alcance de metas. criada em agosto de 
2010, a amge tem o desafi o de criar uma cultura de projetos e gestão 
estratégica, buscando a excelência na prestação de serviços à sociedade.

Assessoria Jurídica Administrativa
a assessoria Jurídica realiza pesquisas, estudos e consultas sobre 

assuntos de interesse da secretaria-Geral e emite pareceres e notas 
técnicas sobre matérias administrativas.

Assessoria Técnica
a secretaria técnica conta com assessores responsáveis pelo apoio 

em atividades administrativas delegadas pelo secretário-geral. eles ela-
boram estudos para facilitar a tomada de decisão dos gestores do MPF.

Comissão Permanente Disciplinar
a comissão Permanente disciplinar possui a atribuição de apurar os ilícitos 

ou faltas administrativas praticadas por servidores públicos do Ministério 
Público Federal, mediante procedimentos próprios denominados sindicân-
cia ou Processo administrativo disciplinar, nos termos da lei nº 8.112/90.
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Secretarias Nacionais
as secretarias nacionais atuam na elaboração de diretrizes e po-

líticas nacionais a serem implementadas em todas as unidades do 
MPF, com a aprovação do secretário-geral e do procurador-geral da 
república. elas são responsáveis ainda pelas atividades administrativas 
decorrentes da estrutura da própria Procuradoria Geral da república, 
onde fi cam localizadas.

Secretaria Jurídica e de Documentação (Sejud)
À secretaria Jurídica e de documentação compete planejar, fomen-

tar, coordenar e orientar as atividades de estatísticas de produtivida-
de, de fornecimento de informações processuais, de publicação de 
matérias nos veículos ofi ciais, de expedição, recebimento, tramitação, 
registro e arquivamento de processos e documentos administrativos, 
além de administrar os sistemas de gerenciamento eletrônico de 
processos e documentos.

contato: 3105-5701

Secretaria de Administração (SA)
compete à secretaria de administração planejar, coordenar, orientar 

e supervisionar as atividades relacionadas à administração de serviços 
gerais, de patrimônio e de execução orçamentária e fi nanceira dos re-
cursos a ela descentralizados. também cabe à sa orientar, tecnicamente, 
as secretarias regionais, estaduais e as coordenadorias de adminis-
tração das demais unidades do MPF na execução dessas atividades.

contato: 3105-5880
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Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO)
a secretaria de Planejamento e orçamento (sPo) supervisiona e 

acompanha as atividades de planejamento orçamentário e fi nanceiro, 
entre outras atribuições inerentes à sua área de atuação. desenvolve 
atividades como: elaboração dos planos anual e plurianual do MPF e 
do MPU, orientação, do ponto de vista técnico, às procuradorias nos 
estados e no distrito Federal sobre assuntos relativos a orçamento 
e fi nanças, e apresentação mensal ao secretário-geral de relatórios 
da execução orçamentária e fi nanceira do MPF.

contato: 3105-6156

Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)
a secretaria de Gestão de Pessoas (sGP) gerencia as atividades 

de administração de pessoal, que compreende: registros funcionais, 
controle de lotação, aposentadorias e pensões, estudos e emissão de 
pareceres sobre direitos e deveres do servidor, folha de pagamento 
e seus resultados, entre outras atividades relacionadas à gestão dos 
recursos humanos do Ministério Público Federal.

contato: 3105-6171

Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (SSI-Saúde)
a secretaria de serviços integrados de saúde (ssi-saúde) presta 

serviços de saúde preventiva, assistencial e curativa aos usuários 
(membros e servidores do MPF, ativos e inativos, e respectivos de-
pendentes). o atendimento é feito internamente, nas unidades 
do MPF, e externamente, com o Programa de saúde e assistência 
social – Plan-assiste.

contato: 3105-6661
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Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC)
a secretaria de tecnologia da informação e comunicação compete 

planejar, defi nir, coordenar e monitorar as atividades relacionadas à 
tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Ministério 
Público Federal.

contato: 3105-5959

Secretaria de Segurança InstitucionaL (SSIN)
a secretaria de segurança institucional (ssin) é responsável pela 

coordenação técnica e operacional da atividade de segurança institu-
cional no âmbito do Ministério Público Federal, sendo que as funções 
de gestão de segurança institucional no MPF serão desempenhadas 
pelo secretário-geral no âmbito nacional.

contato: 3105-6300

Programa de Saúde e Assistência Social do MPU (Plan-Assiste)
o Plan-assiste é o Programa de saúde e assistência social do Mi-

nistério Público da União, classifi cado na modalidade de autogestão 
e sem fi nalidade lucrativa, mantido com recursos da União e com a 
contribuição de seus associados, para garantir a assistência à saúde 
de seus membros e servidores, ativos e inativos, bem como de seus 
respectivos dependentes. subordinado diretamente à secretaria-
Geral, o programa está previsto no regimento interno do Ministério 
Público da União em seus arts. 22, 34 e 35, que tratam das atribuições 
de sua diretoria executiva.

os instrumentos normativos do Plan-assiste são o regulamento 
Geral, aprovado pela Portaria PGr nº 629 de 6 de dezembro de 2007 
(atualizado pela Portaria PGr nº 351, de 4 de julho de 2010), que 
estabelece as diretrizes de atuação e funcionamento do Programa 
e as demais normas complementares.
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o Plan-assiste tem como missão institucional oferecer meios e 
recursos que atuem na prevenção de agravos, promoção e recuperação da 
saúde e bem-estar de seus benefi ciários em todo o país, propiciando melho-
rias da qualidade de vida e contribuindo com o aperfeiçoamento das políticas 
de saúde no brasil. Visando proporcionar cada vez mais os melhores serviços 
e benefícios sociais, o programa tem se empenhado continuamente com o 
objetivo de tornar-se referência nacional de excelência em Programa de saúde 
e assistência social no segmento de autogestão.

contato: 3212-8520

Centro de Educação e Desenvolvimento Profissional do MPF
instituído pela Portaria sG nº 1218, de 8 de outubro de 2014, é a unidade de 

apoio estratégico ao Ministério Público Federal e tem por fi nalidade propor e 
conduzir políticas e ações de seleção externa de servidores, educação corpo-
rativa e gestão de competências.

é responsável pela seleção e integração de futuros servidores, estagiários e 
menores aprendizes; pela educação e qualidade de vida dos servidores e pela 
gestão de competências (avaliação de desempenho dos servidores e gerentes). 

contato: 3105-6215

Secretaria de Engenharia e Arquitetura
a secretaria de engenharia e arquitetura – sea – engloba todos os procedi-

mentos técnicos e adminstrativos, imprescindíveis ao planejamento, à supervisão, 
à coordenação e ao controle da execução das atividades de obras e serviços 
de engenharia e arquitetura necessárias à construção, à conservação e à ma-
nutenção das instalações e estruturas físicas das diversas sedes do Ministério 
Público Federal, inclusive residências ofi ciais.

a execução dessas atribuições abrange não só o edifício sede da Procuradoria 
Geral da república, mas a prestação de contínuo assessoramento técnico às 
sedes das Procuradorias da república instaladas nos estados da Federação, 
no distrito Federal e nos Municípios, onde o Ministério Público Federal está 
representado. 

contato: 3105-5853
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ASSOCIAÇÕES

Associação dos Servidores do MPF
a associação dos servidores do Ministério Público Federal (asMPF) 

luta pelos interesses da categoria visando proporcionar mais benefí-
cios aos sócios e dependentes. também promove atividades sociais e 
culturais que permitem a integração entre os servidores.

Para se fi liar à associação, é preciso preencher o formulário de fi liação 
(disponível na sede da associação ou no endereço eletrônico www.
asmpf.org.br) e anexar uma foto 3x4. a contribuição mensal, descontada 
em folha, é equivalente a 0,9% dos vencimentos líquidos do servidor.

entre os principais benefícios que a associação oferece estão: as-
sessoria jurídica, convênios diversos, participação nos eventos sociais, 
jornais periódicos com as principais notícias do MPU, empréstimos e 
locação da sede social para a realização de eventos.
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Associação Nacional dos Procuradores da República
a associação nacional dos Procuradores da república (anPr) é 

composta pelos procuradores associados de todo o país. são objeti-
vos da anPr: velar pelo prestígio, direitos e prerrogativas da classe; 
defender os interesses de seus sócios mediante adoção de medidas 
que incentivem o bom desempenho das funções e cargos do MPF; de-
fender os associados judicial e extrajudicialmente perante autoridades 
públicas, sempre que desrespeitados em seus direitos e prerrogativas 
funcionais; e promover cursos e convênios para os sócios.
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VIDA FUNCIONAL

Remuneração
segundo a lei n° 8.112/1990 combinada com a lei nº 11.415/2006 

e alterações posteriores, bem como com suas regulamentações, ven-
cimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público.

a remuneração é formada pelo acréscimo da Gratifi cação de atividade 
do Ministério Público da União (GaMPU), comum para todos, pelas 
demais vantagens inerentes a cada cargo e pelo auxílio-alimentação, 
auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (este último, quando o servidor 
tiver dependentes de até 6 anos de idade).

Progressão Funcional e Promoção
o desenvolvimento dos servidores na carreira se dá mediante pro-

gressão funcional e promoção. a progressão funcional é a movimen-
tação do servidor de um padrão para o seguinte (dentro de uma 
mesma classe) e ocorre de acordo com o resultado da avaliação de 
desempenho. a promoção é a movimentação do servidor do último 
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padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte e 
depende do resultado da avaliação de desempenho e da participação 
em curso de aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação. são 
três classes: a, b e c, e três padrões na classe a e cinco padrões nas 
demais classes, de 1 a 13.

a gestão do desempenho funcional permite a análise da aptidão 
e da capacidade do servidor para o desempenho das atribuições do 
cargo para o qual foi nomeado. é um processo participativo, dinâmico, 
contínuo e sistematizado que visa a valorização das competências dos 
servidores e a identifi cação de aspectos que estão interferindo no seu 
desempenho e que precisam ser trabalhados. é a oportunidade da 
chefi a e do servidor avaliarem e alinharem os objetivos individuais (do 
servidor) com as metas institucionais por meio de feedback.

todos os servidores das carreiras do MPU em efetivo exercício, in-
clusive aqueles que estejam cumprindo estágio probatório e os que 
já alcançaram o fi nal da carreira, são submetidos ao Processo anual 
de avaliação de desempenho, com exceção dos que ocupam cargos 
em comissão (níveis 2 a 7), dos licenciados para mandato classista, 
afastados para desempenho de mandato eletivo etc.

Funções de Con� ança e Cargos em Comissão
as funções de confi ança vão de Fc 1 a Fc 3 e são privativas de 

detentores de cargos efetivos do MPU.

os cargos em comissão vão de cc 1 a cc 7 e cada ramo do MPU 
deve destinar no mínimo 50% delas para serem exercidas por integrantes 
das carreiras dos servidores do MPU.
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Grati� cação Natalina
a cada ano, o servidor tem direito a gratifi cação natalina, mais conhecida 

como 13º salário. o valor é correspondente à remuneração de dezembro. 
caso não tenha completado um ano de exercício, o total é dividido por 
12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados. o pagamento da 
gratifi cação natalina é efetuado em 2 parcelas. a primeira poderá ser paga 
por ocasião das férias, se usufruídas de janeiro a maio, a requerimento 
do servidor, ou em janeiro. a segunda parcela será paga em dezembro.

Adicionais
Adicional (insalubridade/periculosidade)
o servidor tem direito ao adicional se exercer atividades insalubres 

(10%, 20% ou 40%, incidentes sobre o vencimento básico, de acordo 
com o grau de insalubridade) ou perigosas (20% sobre o vencimento 
básico), o que será precedido de laudo técnico pericial.

Adicional noturno
o trabalho entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte tem 

um acréscimo no valor hora de 25%, computando-se a hora como 52 
minutos e 30 segundos.

Adicional de férias
o servidor recebe, por ocasião das férias, um adicional correspon-

dente a um terço da remuneração.

Adiantamento de férias
também por ocasião das férias, o servidor poderá solicitar o adian-

tamento de férias correspondente a 100% da remuneração (excluídos 
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os descontos compulsórios), cujo pagamento será proporcional aos 
dias de fruição e a devolução será feita em 3 parcelas.

Hora extra
considera-se como serviço extraordinário o que exceder a 40 (qua-

renta) horas semanais e os realizados nos sábados, domingos, feriados 
e nos dias de ponto facultativo, ressalvados os plantões em regime 
de sobreaviso. a hora extra não será devida a detentor de função de 
confi ança ou cargo em comissão e é incompatível com o recebimento 
de gratifi cação de atividade de segurança, gratifi cação de perícia e 
gratifi cação de projeto.

Adicional de quali� cação
o adicional de Qualifi cação (aQ) incidirá sobre o vencimento básico 

do cargo efetivo do servidor, observado o seguinte:
I. 12,5% (doze vírgula cinco por cento), aos portadores de título 

de Doutor;
II. 10% (dez por cento), aos portadores de título de Mestre;
III. 7,5% (sete vírgula cinco por cento), aos portadores de Certi� cado 

de Especialização;
IV. 5% (cinco por cento), aos portadores de diploma de curso su-

perior;
V. 2,5% (dois vírgula cinco por cento), exclusivamente aos ocupantes 

do cargo de auxiliar portadores de certi� cado de ensino médio;
VI. 1% (um por cento), ao servidor que possuir conjunto de ações de 

treinamento que totalize pelo menos 120 (cento e vinte) horas, 
observado o limite máximo de 3% (três por cento).

em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de 
um percentual entre os previstos nos itens i a iV acima discriminados.

os coefi cientes relativos às ações de treinamento, previstas no item 
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Vi serão aplicados pelo prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data 
de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 (cento e 
vinte) horas.

o adicional de Qualifi cação será devido a partir do dia da apresen-
tação do diploma, no caso de cursos de graduação, ou certifi cado, 
nos demais casos.

o integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da 
União cedido, com fundamento nos incisos i e ii do caput do art. 93 
da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não perceberá, durante o 
afastamento, o adicional de Qualifi cação, salvo na hipótese de cessão 
para órgãos da União na condição de optante pela remuneração do 
cargo efetivo.

Grati� cações
De atividade de segurança
Própria dos servidores titulares dos cargos de técnico do MPU/apoio 

técnico-administrativo/segurança institucional e transporte, corres-
ponde a 35% do vencimento do cargo efetivo, nos termos da Portaria 
PGr/MPU n° 292/2007. o pagamento desta gratifi cação é incompatível 
com o exercício de função de confi ança ou cargo em comissão e ainda 
com o pagamento de adicional de qualifi cação.

De perícia
Própria dos servidores titulares dos cargos de analista do MPU/ Pe-

rícia que desenvolvem perícia de campo ou análise de documentação 
fora do ambiente da sede de trabalho, com o objetivo de subsidiar 
procedimento administrativo ou processo judicial, por determinação 
prévia do órgão colegiado de coordenação e revisão. corresponde 
a 35% do vencimento do cargo efetivo, nos termos da Portaria PGr/
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MPU n° 290/2007. esta gratifi cação não pode ser percebida cumula-
tivamente com a gratifi cação de projeto, com o pagamento de hora 
extra e não será devida a detentor de função de confi ança ou cargo 
em comissão.

De projeto
Própria dos servidores ocupantes do cargo de analista do MPU 

que venham a ser designados pela autoridade superior da entida-
de para desenvolver e implementar projeto de especial interesse 
da administração, corresponde a 35% do vencimento do cargo 
efetivo, com duração de até 1 ano, nos termos da Portaria PGr/
MPU n° 291/2007, não sendo atribuída a ocupantes de função de 
confiança ou cargo em comissão e não se acumula com o paga-
mento de hora extra.

Para perceber a gratifi cação, o projeto deve seguir o disposto na 
Portaria PGr/MPF nº 734/2011, sobre a gestão de projetos do MPF. 
este normativo estabelece procedimentos a serem seguidos para os 
projetos estratégicos, com base nas práticas e conhecimentos do PMboK 
(Project Management body of Knowledge). traz ainda as informações 
necessárias para cada etapa do projeto: iniciação (proposta de pro-
jeto), autorização, planejamento, execução, controle, encerramento e 
monitoramento.

Licenças
Para tratamento de saúde
o servidor tem direito à licença para tratamento da própria saúde, 

com base em atestado médico, sem prejuízo da remuneração. o prazo 
para entrega do atestado é de três dias úteis.
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Para gestante e adotante
as gestantes têm direito a 120 dias consecutivos de licença, com re-

muneração, prorrogáveis por mais 60 dias, desde que requerido até o 
fi nal do primeiro mês após o parto, a obtenção da guarda ou a adoção 
da criança. o período de afastamento se inicia com o nascimento da 
criança, mas pode ser antecipado para até o primeiro dia do nono mês 
de gravidez. em caso de natimorto ou de aborto atestado por médico 
ofi cial, a servidora tem direito a 30 dias de licença. ao retornar para o 
trabalho depois do nascimento da criança, a servidora tem direito a uma 
hora diária para amamentação do próprio fi lho, que pode ser parcelada 
em dois períodos de meia hora, até que a criança complete seis meses 
de vida. se a servidora adotar ou obtiver a guarda judicial de criança 
de até um ano de idade, terá noventa dias de licença remunerada. se a 
criança tiver mais de um ano, o prazo é de 30 dias. em ambas as situações, 
poderá ser requerida a prorrogação de 60 dias, desde que solicitada 
até o fi nal do mês subsequente à data da guarda judicial ou adoção.

Paternidade
o servidor tem direito à licença paternidade de cinco dias consecu-

tivos, inclusive em caso de adoção.

Por motivo de doença em pessoa da família
o servidor pode pedir a licença para acompanhar, em caso de doença, 

o cônjuge ou companheiro, pais, fi lhos, padrasto, madrasta, enteado 
e dependente que conste de seu assentamento funcional. o servidor 
em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família, no 
período de 12 (doze) meses contados do 1º dia da 1ª licença que ele 
usufruir, terá a sua remuneração integralmente mantida por até 60 dias, 
excetuando-se aquelas sem previsão para pagamento durante esta li-
cença, como é o caso da gratifi cação de perícia. excedendo esse limite, 
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ele ainda poderá fi car mais 90 dias, só que agora sem remuneração, 
totalizando 150 (cento e cinquenta) dias.

Por motivo de afastamento do cônjuge
se o cônjuge for deslocado para outro ponto do país ou do exterior, 

o servidor pode pedir licença para acompanhá-lo. a licença é por prazo 
indeterminado e sem remuneração.

o servidor pode manter a remuneração do cargo efetivo caso consiga 
ter exercício provisório compatível com o cargo em órgão ou entidade 
da administração Federal direta, autárquica ou fundacional.

Para capacitação
a critério da administração, após completar cinco anos de efetivo 

exercício, o servidor tem direito a pedir licença para participar de curso de 
capacitação profi ssional ou elaborar trabalho de conclusão de curso. Para 
a capacitação e para a elaboração do trabalho de conclusão de curso de 
graduação, o afastamento poderá ser por até três meses. aos servidores 
inscritos no subprograma de Pós-Graduação o afastamento para elaboração 
de trabalho fi nal será de até 30 (trinta) dias para cursos de especialização 
lato sensu, até 60 (sessenta) dias para cursos de mestrado e até 90 (noventa) 
dias para cursos de doutorado, sem prejuízo da remuneração.

Para tratar de interesse particular
desde que já tenha cumprido o estágio probatório, o servidor pode, 

a critério da administração, usufruir licença para tratar de interesse 
particular por até três anos consecutivos, sem remuneração.

Para atividade política
caso o servidor decida se candidatar a algum cargo político, pode 

pedir licença, sem remuneração, no período entre a sua escolha em 
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convenção partidária e a véspera do registro da candidatura na Justiça 
eleitoral. a partir da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, 
terá assegurado os vencimentos do cargo efetivo, por três meses.

Para desempenho de mandato classista, o servidor tem direito à 
licença se for escolhido para ocupar algum cargo de direção ou repre-
sentação em confederação, federação, associação de classe de âmbito 
nacional, sindicato da categoria ou entidade fi scalizadora da profi ssão. 
a licença será sem remuneração e pelo prazo do mandato, podendo 
ser prorrogada no caso de reeleição, por uma única vez.

Estágio probatório
ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de pro-

vimento efetivo fi cará sujeito a estágio probatório pelo período de 
36 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de 
avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fa-
tores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade 
e responsabilidade. o servidor em estágio probatório pode exercer 
quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, 
chefi a ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. terá direito 
às seguintes licenças: doença em pessoa da família, afastamento do 
cônjuge ou companheiro, serviço militar, atividade política, mandato 
eletivo, estudo ou missão no exterior, servir em organismo internacional 
e afastamento para curso de formação profi ssional.

Estabilidade
embora o estágio probatório seja de 36 meses, o servidor habilitado 

em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo 
adquirirá estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício. depois 
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de adquirir a estabilidade, o servidor somente perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial condenatória transitada em julgado, de 
processo administrativo disciplinar ou insufi ciência de desempenho, 
nos quais lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Aposentadoria
Para aqueles que ingressaram no serviço público a partir de 31 de 

dezembro de 2003, aplica-se a regra geral de aposentadoria do art. 
40 da constituição Federal, que exige 60 anos de idade e 35 anos de 
contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribui-
ção, se mulher, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que 
se dará a aposentadoria; ou ainda 65 anos de idade, se homem, e 60 
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição.

Para os servidores que ingressaram no serviço público a contar de 
31 de dezembro de 2003, os proventos serão calculados com base na 
média aritmética das contribuições e não há paridade.

os servidores que já vieram do serviço público, cuja admissão foi 
anterior a 31 de dezembro de 2003, ainda terão direito à aposentado-
ria integral, com paridade, desde que alcancem 60 anos de idade e 
35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de 
contribuição, se mulher, além de 20 anos de serviço público, 10 anos 
na carreira e 5 anos no cargo.

aqueles que ingressaram no serviço público até 15 de dezembro 
de 1998 ainda têm outra regra que os benefi cia com a integralidade 
e paridade, exigindo-se os mesmos requisitos de idade e tempo de 
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contribuição, além de 25 anos no serviço público, 15 anos na carreira e 
5 anos no cargo. nesta última regra, cada ano de contribuição a mais 
diminui um da idade.

Há ainda uma regra de transição que possibilita a aposentadoria aos 
53 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 48 anos de idade 
e 30 de contribuição, se mulher, pedágio de 20% sobre o tempo que 
faltava em 15 de dezembro de 1998 para o implemento do requisito 
tempo de contribuição e 5 anos no cargo, com redução de 5% dos 
proventos para cada ano que faltar para 60 e 55 anos de idade, homem 
e mulher, respectivamente.

a aposentadoria compulsória se dá aos 70 anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição e a aposentadoria 
por invalidez, conforme a doença especifi cada em lei ou não, com 
proventos integrais ou proporcionais, respectivamente, calculados os 
proventos com base na média aritmética para quem ingressou após 
1º de janeiro de 2004, e com base na última remuneração do cargo 
para aqueles que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 (emenda 
constitucional nº 70/2012).

Funpresp

Conhecendo melhor a Funpresp-Jud
a Fundação de Previdência complementar do servidor Público 

Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) foi criada pela resolução 
stF nº 496, de 25 de outubro de 2012, com a fi nalidade de administrar 
e executar o Plano de benefícios do Judiciário da União, do Ministério 
Público da União e do conselho nacional do Ministério Público. além 
disso, a Funpresp-Jud visa proteger os novos servidores, garantindo 
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uma opção segura para aqueles que ganham acima do novo limite 
de aposentadoria federal, hoje fi xado em r$ 4.390,24, e que queiram 
obter um benefício maior.

a Funpresp-Jud é uma entidade fechada, sem fi ns lucrativos e com 
autonomia administrativa, fi nanceira e gerencial. Possui uma estrutura 
organizacional composta pelo conselho deliberativo, conselho Fiscal 
e diretoria executiva.

o regime de previdência complementar é facultativo e visa assegurar 
o melhor retorno possível ao investimento dos recursos destinados à 
complementação das aposentadorias e pensões. o principal objetivo 
é constituir reservas que garantam o benefício contratado, conforme 
art. 202 da constituição Federal de 1988.

desde 14 de outubro de 2013 está autorizada a aplicação do regu-
lamento do Plano de benefícios da Funpresp-Jud para os membros 
e servidores titulares de cargos efetivos que entrarem em exercício. 
tais servidores terão suas aposentadorias limitadas ao teto do regime 
Geral da Previdência social (rGPs) e deverão participar de um plano 
de benefício complementar para obter uma renda superior a esse 
valor. Para tanto, a União, na qualidade de patrocinadora, contribuirá 
paritariamente até o limite de 8,5% sobre a parcela da remuneração 
que ultrapassar o teto do rGPs.

Perguntas e Respostas

Qual é o prazo de adesão ao Plano de Benefícios?
Há duas situações: para os servidores que já possuem vínculo 

com a administração Pública Federal, o prazo para adesão ao 
Plano de benefícios é até 13 de outubro de 2015, sendo que a 
opção pelo plano de previdência complementar em questão será 
irrevogável. Já para os servidores que ingressarem no serviço 
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público federal a partir de 14 de outubro de 2013, não há prazo 
de adesão. todavia, salienta-se que quanto mais cedo o servidor 
aderir ao plano, maior será o montante acumulado para sua futura 
aposentadoria.

Existe obrigatoriedade de adesão ao Plano  
de Benefícios da Funpresp-Jud?

a adesão ao plano da Funpresp-Jud é facultativa. Porém, o servi-
dor tem de estar ciente que, independentemente da remuneração 
percebida ao fi nal da carreira, quem optar por não aderir ao Plano 
de benefícios fi cará limitado ao teto do regime Geral da Previdência 
social para o recebimento da aposentadoria, cujo valor atual é de 
r$ 4.390,24.

Como funciona o Plano de Benefícios da Funpresp-Jud?
o Plano de benefícios da Funpresp-Jud funciona como uma pou-

pança a longo prazo. entretanto, há uma característica diferenciada, 
pois o órgão ao qual o servidor estiver vinculado (patrocinador) 
também realizará contribuições, na mesma proporção, até o limite 
de 8,5% da remuneração de participação. essas contribuições serão 
investidas com o intuito de recuperar as perdas infl acionárias, bem 
como fornecer ganhos fi nanceiros. o valor a ser recebido no futuro 
dependerá da evolução da carreira, do período contributivo e dos 
valores das contribuições.

Como será realizada a inscrição no Plano de Benefícios?
a inscrição para participantes será realizada mediante preenchi-

mento e assinatura de formulário próprio, que deverá ser entregue 
na unidade de pessoal do órgão. o formulário está disponível no 
site http://www.funprespjud.com.br/
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O que é participante patrocinado?
Participante inscrito no plano, submetido ao teto do regime Geral 

de Previdência social (rGPs), desde que possua base de contribuição 
superior ao referido teto. esse participante receberá contribuição do 
patrocinador para formação de reserva individual.

O que é participante vinculado?
Participante inscrito no plano, submetido ao teto do rGPs, desde 

que possua base de contribuição igual ou inferior ao referido teto, 
bem como participante não submetido ao teto do rGPs. esses par-
ticipantes não recebem contribuição do patrocinador para formação 
de reserva individual.

Quem é benefi ciário? Quem poderá ser 
benefi ciário de pensão por morte?
• cônjuge;
• companheiro ou companheira que comprove união estável;
• fi lhos ou enteados, até 21 anos, ou se inválidos, portadores de 

defi ciência intelectual ou mental, enquanto durar a invalidez ou 
a incapacidade.

Qual será o percentual de contribuição?
o servidor pode escolher o percentual em uma faixa de desconto 

que se estende de 6,5 a 8,5% da remuneração de participação. o 
órgão patrocinador irá contribuir com o mesmo valor da contribuição 
do servidor até o limite de 8,5%. caso deseje, o servidor poderá con-
tribuir com valor superior a 8,5%. todavia, a partir desse percentual 
não haverá o aporte paritário do órgão patrocinador, ou seja, a partir 
até 8,5% o servidor contribuirá sozinho.
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Como acompanhar a aplicação dos recursos?
o saldo de conta poderá ser consultado no extrato do participante, 

que será disponibilizado no site da Funpresp-Jud. os recursos das 
reservas dos Planos de benefícios da Funpresp-Jud serão adminis-
trados por instituições fi nanceiras federais: banco do brasil e caixa 
econômica Federal.

Há incentivo tributário para os servidores 
que aderirem ao Plano de Benefícios?

ao aderir ao Plano de benefícios da Funpresp-Jud, o servidor terá 
um incentivo de natureza tributária. as contribuições para o plano 
podem ser deduzidas do imposto de renda Pessoa Física (irPF) até 
o limite de 12% dos rendimentos anuais.

Quais os regimes de tributação do IRPF?
os resgates e benefícios de aposentadoria serão tributados de 

acordo com a opção do participante feita no momento da inscrição 
no plano. o participante deverá preencher o formulário de inscrição 
optando pela tabela Progressiva ou pela tabela regressiva do irPF.
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Tabela Progressiva do IRPF
leva em conta o valor do benefício ou do resgate recebido, incidindo 

alíquota que varia de 0 a 27,5%, conforme tabela abaixo. esse regime 
de tributação permite o ajuste na declaração anual de irPF, sendo 
possível o ressarcimento, nos casos em que couber.

Renda Alíquota do IR Valor da Dedução
Até 1.710,78 - -
de 1.710,79 até 2.563,91 7,5% R$ 128,31
de 2.563,92 até 3.418,59 15,0% R$ 320,60
de 3418,60 até 4.271,59 22,5% R$ 577,0
Acima de 4.271,59 27,5% R$ 790,58

Os valores constantes da tabela devem ser aplicados para os rendimentos pagos a partir de 01/01/2013.

Tabela Regressiva do IRPF
leva em conta o período de acumulação de cada parcela das contri-

buições. as alíquotas de imposto de renda vão decrescendo conforme 
aumenta o período decorrido entre a data em que cada contribuição 
foi realizada e a data em que o benefício ou resgate for pago ao con-
tribuinte. Pelo regime de alíquotas regressivas, quanto mais longo o 
prazo, maior será a vantagem tributária.

Prazo de acumulação de recursos Alíquota do IR
Até 2 anos 35%
Superior a 2 e inferior ou igual a 4 anos 30%
Superior a 4 e inferior ou igual a 6 anos 25%
Superior a 6 e inferior ou igual a 8 anos 20%
Superior a 8 e inferior ou igual a 10 anos 15%
Superior a 10 anos 10%

Fonte: www.funprespjud.com.br
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Canais de comunicação Funpresp-Jud
telefone: (61) 2326-5412/5413/ 5414
serviço de atendimento ao Participante: sap@funprespjud.com.br
site: http://www.funprespjud.com.br
endereço: sePn, Quadra 514 norte, lote 7, bloco b – sala 005 – 
brasília -dF

Nota importante:
o Procurador-Geral da república acolheu a manifestação da se-

cretaria Geral do MPU, constante do Parecer 318/2014, cujo texto 
trata da aplicabilidade do regime de Previdência complementar aos 
servidores ocupantes de cargo efetivo egressos dos estados, distrito 
Federal e Municípios. na decisão fi cou estabelecido que os servidores 
ocupantes de cargo efetivo egressos dos referidos entes públicos, que 
ingressaram no serviço público federal, sem solução de continuidade, 
depois da Funpresp-Jud, sejam mantidos no regime Próprio de Previ-
dência social – rPPs – sem limitação ao teto constitucional, podendo, 
contudo, optar pelo regime previdenciário.

Abono de permanência
o servidor que reunir todos os requisitos para a aposentadoria e 

optar por permanecer em atividade fará jus, desde que requeira, a um 
abono mensal correspondente ao valor da contribuição previdenciária, 
conforme disposição da emenda constitucional nº 41/2003.

Férias
caso o servidor não tenha tempo anterior de serviço público federal 

computável para efeito de férias, ao completar 12 meses de exercício 
adquire o direito a férias, que podem ser parceladas em até 3 etapas, 
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com período mínimo de 7 dias consecutivos e intervalo mínimo de 10 
dias entre cada etapa. a acumulação de férias só poderá ocorrer por 
necessidade do serviço e por até dois períodos. a remuneração é paga 
antecipadamente ao usufruto das férias quando solicitadas até o 3º dia 
útil do mês anterior ao gozo das férias e, em caso de parcelamento, o 
adicional correspondente a 1/3 da remuneração será pago no primeiro 
período. Já o adiantamento de férias será pago proporcionalmente a 
cada período de fruição e descontado em três vezes a partir do mês 
subsequente ao usufruto das férias.

Concessões
Ausências
o servidor tem direito a se ausentar do serviço por um dia, para 

doar sangue; até dois dias, para se alistar como eleitor; oito dias, para 
se casar ou por falecimento de cônjuge, companheiro, pai, madrasta, 
padrasto, fi lhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmão.

Horário especial
a administração poderá conceder horário especial: mediante com-

pensação de hora, a critério da autoridade competente, ao servidor 
regularmente matriculado em curso de educação formal em instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da educação – Mec, desde 
que comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o de 
trabalho; também mediante compensação de horário estabelecido 
pela autoridade competente ao servidor que tenha cônjuge, fi lho ou 
dependente portador de defi ciência física; independentemente de 
compensação de horário, ao servidor portador de defi ciência será 
concedido horário especial, desde que comprovada a necessidade 
por junta médica ofi cial.

50



51

Vi
d

a 
Fu

nc
io

na
l

Jornada reduzida
a pedido do servidor e a critério da administração, poderá ser 

concedida jornada reduzida ao servidor, com redução proporcional 
da remuneração, até o mínimo de 30 horas semanais.

Indenizações
Ajuda de custo
se, no interesse do serviço, o servidor for removido para outra unidade, 

com mudança de domicílio permanente, terá direito a uma ajuda de 
custo correspondente a até três meses de remuneração.

Diárias
se o servidor precisar se afastar, a serviço, da cidade onde trabalha, 

em caráter eventual ou transitório, terá direito a receber diárias.

Transporte
se o servidor realizar despesas com transporte próprio para execução 

de serviços externos, terá direito a ser indenizado, conforme disposição 
em regulamento.

Jornada de trabalho e banco de horas
a jornada de trabalho dos servidores do Ministério Público da União é 

de 40 horas semanais, ressalvados os casos disciplinados em legislação 
específi ca, a ser cumprida de segunda a sexta-feira no período das 7h às 
21h, na PGr, e nas demais unidades administrativas, conforme regula-
mento próprio. a jornada de trabalho será cumprida em turno de 7 horas 
ininterruptas, de segunda a sexta-feira, sendo as 5 horas complementares 
estabelecidas pela chefi a da unidade, que poderá optar, observado o 
interesse e a conveniência do serviço, pelo regime de sobreaviso.
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deve ser observada a duração máxima de 10 horas diárias de trabalho, 
mesmo quando realizado serviço extraordinário, ressalvado o decorrente 
da atividade eleitoral no período defi nido pela legislação respectiva.

é autorizada a compensação da jornada de trabalho do servidor, a 
critério da administração, mediante utilização do banco de horas, até 
o limite de 40 horas, que será gerenciado pela chefi a imediata.

integram o banco as horas de trabalho excedentes, devidamente 
autorizadas e atestadas pela chefi a imediata, não remuneradas como 
serviço extraordinário.

integram também o banco de horas para fi ns de compensação:

• as faltas ou ausências justifi cadas decorrentes de caso fortuito ou 
força maior, que assim forem reconhecidas pela chefi a imediata do 
servidor, as quais deverão ser compensadas até o mês seguinte ao 
da ocorrência ou descontadas proporcionalmente da remuneração;

• as entradas tardias ou saídas antecipadas que não causarem pre-
juízo ao serviço e que não se revelarem conduta habitual, assim 
atestadas pela chefi a imediata, as quais deverão ser compensadas 
até o mês seguinte ao da ocorrência ou descontadas proporcio-
nalmente da remuneração.

os analistas e técnicos do MPU/saúde que prestarem atendimen-
to nos serviços ou postos de saúde de funcionamento contínuo e 
ininterrupto de 12 (doze) horas, cuja jornada não estiver prevista em 
lei específi ca, terão carga horária preestabelecida de 30 (trinta) horas 
semanais, a ser cumprida em turno ou escala afi xada em quadro no-
minal permanente e atualizado, sempre em local visível e de grande 
circulação dos usuários do atendimento.

os analistas do MPU/ Medicina, independente da especialidade, têm 
a  jornada de trabalho e a jornada preestabelecida de 20 horas semanais.
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Benefícios Concedidos pelo MPF
Auxílio-alimentação
Previsto nas Portarias PGr nos 666/1996 e 418/2010, é concedido 

a todos os membros e servidores ativos do MPF, desde que estejam 
efetivamente em exercício do cargo. o auxílio é concedido em pecúnia 
e tem caráter indenizatório.

Auxílio pré-escolar
Previsto nas Portarias PGr nos  766/1994 e 419/2010, é concedido 

aos filhos dos membros e servidores ativos e menores sob tutela 
com idade entre zero e seis anos, inclusive dependente excep-
cional, com idade mental até seis anos, comprovada por laudo 
de junta médica.

o servidor requisitado para o MPF poderá optar pelo recebimento 
do auxílio, desde que apresente declaração comprovando que não 
recebe o referido benefício pelo órgão de origem. se o cônjuge tam-
bém for servidor, apenas um terá direito ao benefício. o auxílio será 
concedido ao servidor ou membro a partir da data do requerimento 
em formulário específi co, com cópia de certidão de nascimento da 
criança.

Auxílio-transporte
regulamentado pela Portaria PGr nº 350/2010, é concedido aos 

servidores em efetivo exercício no Ministério Público Federal e tem por 
objetivo custear parcialmente as despesas realizadas com transporte 
público coletivo, nos deslocamentos da residência para o local de tra-
balho e vice-versa. o valor mensal do auxílio-transporte corresponde 
à diferença entre as despesas realizadas e o desconto de 6% sobre o 
vencimento do cargo efetivo ocupado pelo servidor.

53



54
Vi

d
a 

Fu
nc

io
na

l

Auxílio-natalidade
é pago à servidora logo após o nascimento do(s) fi lho(s), mediante 

a apresentação da respectiva certidão de nascimento na divisão de 
cadastro da subsecretaria de Pessoal da secretaria de Gestão de Pes-
soas. se a mãe não for servidora, o cônjuge ou companheiro servidor 
poderá receber o auxílio.

Pensão
em caso de morte, os dependentes têm direito a uma pensão mensal 

correspondente à remuneração ou ao provento do servidor, a partir 
da data do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios 
do regime Geral de Previdência social, acrescido de 70% da parcela 
excedente a esse limite.

Auxílio-funeral
é devido à família do benefi ciário titular falecido na atividade ou 

aposentado. caso seja custeado por terceiro, será indenizado pelo 
valor gasto, até o limite de uma remuneração ou provento.

Auxílio-reclusão
é devido à família do servidor ativo, sendo igual a dois terços da re-

muneração em caso de prisão em fl agrante ou preventiva, e de metade 
da remuneração em virtude de condenação, por sentença defi nitiva, à 
pena que não determine a perda do cargo.
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Programa de Saúde e Assistência Social (Plan-Assiste)

O Plan-Assiste está disponível a todos os 
membros e servidores do MPU
classifi cado na modalidade autogestão e sem fi nalidade lucrativa, é 

pautado na lógica da solidariedade: uma parcela do lucro é revertida 
em benefício aos usuários e outra compõe a reserva fi nanceira de con-
tingência, essencial para a gestão de negócios de saúde. o objetivo é 
permitir o acesso a serviços de qualidade e com investimento mínimo.

Por que aderir em até 30 dias?
Para ter benefícios imediatos, sem carência.

Mais que um plano
o Plan-assiste é mais do que um plano médico-hospitalar e odon-

tológico. oferece também assistência paramédica – psicologia, hidro-
terapia, fi sioterapia, rPG, acupuntura, nutrição – e auxilia o custeio de 
órteses e próteses médicas não ligadas ao ato cirúrgico.

Cobertura em todo o país
o alcance é nacional, assegurado pelo credenciamento simultâneo 

do benefi ciário a outras operadoras. dessa forma, se o benefi ciário está 
em localidade onde não há credenciados do Plan-assiste, ainda assim 
pode acessar outras redes de assistência. a fi liação a outras operadoras 
não aumenta a contribuição mensal, mas os custeios sofrem acréscimo, 
pois é cobrada taxa administrativa.
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contribuição mensal

Titular: 
• 2% da remuneração, debitados diretamente da folha mensal de 

pagamento.

Dependentes:
• cônjuge/companheiro: 1% da remuneração.
• fi lho/enteado: 0,5% da remuneração.
• pai/mãe: 1,5% da remuneração.
• especial: 1,5% do teto da remuneração.
• ex-cônjuge: 3% do teto da remuneração.

O reembolso é garantido
em caso de atendimento em instituição não credenciada ao Plan-as-

siste, é possível reembolso de até 80% do valor previsto nas tabelas 
utilizadas pelo programa, desde que o procedimento executado seja 
regularmente coberto.
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O custeio é mínimo
Piso da remuneração: equivalente à classe a, padrão 1, do cargo 

de técnico.
teto da remuneração: equivalente ao último padrão da classe c do 

cargo de analista. 

Área Benefi ciário Titular Plan-Assiste

Consultas e demais 
procedimentos

Títular, dependentes e 
benefi ciários especiais 20% 80%

Dependentes pais 
ou assemelhados 50% 50%

Internações Hospitalares
e 
Internações Domiciliares

Titular e dependentes 10% 90%

Benefi ciários especiais 10% 90%

Dependentes pais 
ou assemelhados 50% 50%

Odontológica

Titular e dependentes 50% 50%

Benefi ciários especiais 50% 50%

Dependentes pais 
ou assemelhados 50% 50%

Todos os custeios são lançados diretamente na folha de pagamento e restritos a 5% da  remuneração, deduzi-
dos os valores pagos a título de plano de seguridade social, pensão alimentícia e imposto de renda. Sempre que 

esse limite é superado, o valor é parcelado automaticamente.

Quem pode fazer parte?

Como titular:
• Membros e servidores do MPU.
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Como dependentes:
• fi lhos e enteados;
• cônjuges e companheiros;
• pais;
• menores sob guarda ou tutela dos titulares.

Como benefi ciários especiais:
• fi lhos e enteados, não estudantes, entre 21 e 24 anos;
• fi lhos e enteados, solteiros, com mais de 24 anos, desde que 

dependentes econômicos;
• maiores de idade, ex-guardado ou ex-tutelado;
• pessoas sob curatela.

em todos os casos, devem ser observadas as condições para inclusão.

Qual é a carência?
os membros e servidores que ingressarem no MPF terão 30 dias a 

partir de seu efetivo exercício para solicitar sua inclusão no Plan-assiste 
sem qualquer carência. expirado esse prazo, serão aplicados os seguin-
tes períodos de carência, exceto para atendimentos e internações de 
urgência e emergências comprovados por médico perito do Plan-assiste:

• 90 dias para procedimentos em geral;
• 180 dias para internações hospitalares e domiciliares e procedi-

mentos cirúrgicos, exceto parto;
• 300 dias para despesas decorrentes de parto; e
• 24 meses para tratamento de doenças preexistentes ou reparação 

de lesões anteriores.
o cumprimento das carências é aplicado também nos casos de 

reingressos ao Plan-assiste.
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Para os dependentes, o prazo de trinta dias para que sejam inscritos 
pelo titular no Plan-assiste sem carência é contado a partir dos seguintes 
eventos, respectivamente:

• fi lho, data de nascimento ou adoção;
• cônjuge, data de casamento no cartório civil;
• companheiro(a), a partir da data de inclusão da união estável nos 

assentamentos funcionais, na declaração de imposto de renda ou 
do registro em cartório, o que ocorrer primeiro;

• menor sob guarda, data do alvará;
• enteado, data do ato que originar a dependência;
• pensionista, data do cadastramento no órgão de pessoal.
no caso de o benefi ciário vir a utilizar as coberturas do Programa 

durante o período de carência, as despesas correspondentes serão 
por ele integralmente assumidas.
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OUTROS RAMOS DO MPU
Ministério Público do Trabalho

o Ministério Público do trabalho (MPt) é o ramo do Ministério Pú-
blico da União que fi scaliza, regulariza e faz a mediação das relações 
entre empregados e empregadores.

o MPt fi scaliza a relação capital-trabalho e o cumprimento da ordem 
jurídica. age no intuito de regularizar situações ilegais que envolvam 
interesses coletivos, orientando os interessados por meio de pales-
tras, ofi cinas e reuniões. tem parceria com órgãos governamentais, 
movimentos sociais e a sociedade civil organizada, além de investigar 
denúncias, por meio da instauração de inquérito civil, ajuizar ações na 
Justiça do trabalho e coordenar interesses como mediador ou árbitro.

compete também ao MPt: promover a ação civil pública no âmbito 
da Justiça do trabalho para defender interesses coletivos, quando 
desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; 
propor ações necessárias à defesa dos direitos e interesses de menores, 
incapazes e índios decorrentes das relações de trabalho; e instaurar 
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instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o 
interesse público o exigirem.

o Ministério Público do trabalho é composto pela Procuradoria-Geral 
do trabalho, em brasília, pelas Procuradorias regionais do trabalho, 
nos estados, e pelos ofícios, em cidades do interior.

Ministério Público Militar
o Ministério Público Militar (MPM) atua nos alicerces das Forças 

armadas, com o objetivo de defender a lei e garantir os princípios 
de hierarquia e disciplina. é a única instituição que tem competência 
constitucional para julgar e punir os autores de crimes militares. entre 
as principais atuações dos promotores e procuradores nas auditorias 
estão a promoção do processo criminal, a realização de investigação 
criminal direta e a instauração de inquérito civil relativo a fatos ocorridos 
na jurisdição das Forças armadas.

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
o Ministério Público do distrito Federal e territórios (MPdFt) é 

a ramifi cação do MPU que atua para garantir a obediência à lei e o 
respeito aos interesses sociais no distrito Federal.

atua nas áreas criminal, ambiental, da saúde, da educação, da infân-
cia e juventude, do patrimônio público e da fi liação. os membros do 
MPdFt são procuradores de Justiça, promotores de Justiça e promo-
tores de Justiça adjuntos, que trabalham com base em denúncias ou 
por iniciativa própria. Podem promover ações criminais e cíveis com o 
objetivo de assegurar o respeito aos direitos do cidadão.
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