MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Procuradoria Geral de Justiça

EXCELENTÍSSIMA PROCURADORA-GERAL
ELIAS FERREIRA DODGE

DA

REPÚBLICA

RAQUEL

Ref.: PGR-00298411/2017 (Ofício nº 278/2017/COADE/SPR-CNMP)

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com fulcro em suas atribuições constitucionais e legais, vem à ínclita presença de Vossa
Excelência, nos autos do procedimento em epígrafe, manifestar-se da forma que segue.
Na 15ª Sessão Ordinária de 2017, ao julgar o Procedimento de Controle Administrativo nº
1.00942/2016-90, o Conselho Nacional do Ministério Público deliberou por encaminhar a
essa Procuradoria-Geral da República cópia da Lei Complementar nº 95/1997 (Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo), a fim de que fosse realizado
o exame da constitucionalidade de seu artigo 92, inciso II, al nea m 1, o qual assegura aos
membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo a devida contraprestação pelo
desempenho de serviços extraordinários.
As razões que evidenciam a compatibilidade do recebimento da referida gratificação com a
condição de agente político do membro ministerial
constitucionalidade da norma

e, por conseguinte, a absoluta

foram expostas por esta Procuradoria-Geral de Justiça em

petição protocolada em 28 de fevereiro de 2018, conforme cópia em anexo (doc. 01).
Destacou-se, na oportunidade, por exemplo, que (i) a contraprestação pelo desempenho de
serviço extraordinário consubstancia-se em direito social individual fundamental,
1

Lei Complementar Estadual nº 95/1997
Art. 92. São asseguradas as seguintes vantagens aos membros do Ministério Público, além de outras:
[...]
II - de caráter provisório:
[...]
m) gratificação por prestação de serviços extraordinários, na forma do art. 7º, inciso XVI da Constituição
Federal, correspondente a um trinta avos dos vencimentos ou subsídios, por plantão;
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devidamente aplicável aos membros do Ministério Público; (ii) que, não obstante a Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público estenda aos membros ministeriais apenas os
direitos consagrados no artigo 7º, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX da Constituição da
República, o princípio da máxima efetividade e a eficácia irradiante dos direitos
fundamentais impõem, respectivamente, a interpretação das normas constitucionais de
modo a alcançar a maior efetividade social possível e a penetração dos valores
constitucionais em toda a legislação ordinária; (iii) a inaplicabilidade da ratio decidendi do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 4587 ao benefício
pre isto no artigo 92, II, m da Lei Org nica do Minist rio P blico do Estado do Esp rito
Santo; que (iv) não é razoável que seja imposta ao membro ministerial jornada de trabalho
ininterrupta à disposição dos jurisdicionados, em prejuízo de sua própria existência digna,
sem que seja assegurada qualquer contraprestação para isso, sob pena de violação ao
princípio da isonomia e, ainda, que (v) desempenho de serviço extraordinário sem a
devida contraprestação constitui verdadeiro abuso de direito por parte da Administração
Pública, vez que a mesma se beneficia do labor ministerial sem recompensá-lo, e implica o
seu enriquecimento sem causa.
Em nova manifestação, de 06 de março de 2018 (doc. 02), esta Procuradoria-Geral de
Justiça noticiou a tramitação, perante o Conselho Nacional do Ministério Público, da
Proposição nº 1.000943/2017-33, que tinha por objeto a aprovação ou rejeição do seguinte
enunciado:
Os membros do Ministério Público, na qualidade de agentes políticos,
assumem o compromisso, inerente a seu cargo, de se manterem a
disposição dos jurisdicionados, em regime de trabalho que lhes impõe
dedicação especial, sem que tal disponibilidade seja acompanhada de
qualquer retribuição adicional àquelas já percebidas, seja mediante
pagamento em esp cie, seja mediante concess o de folgas .

Na ocasião, foi informado que este Ministério Público do Estado do Espírito Santo oficiou
ao relator da mencionada proposta, o Conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim
Junior, alertando que eventual rejeição do enunciado implica, indissociavelmente, na
revisão do entendimento então externado no PCA nº 1.00942/2016-90, eis que
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reconheceria a insubsistência das razões que culminaram na representação PGR00298411/2017.
Diante de tal relação de prejudicialidade, foi solicitada a esta Procuradoria-Geral da
República a suspensão do tramite do presente feito até o julgamento final da Proposição nº
1.000943/2017-33 pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
A mencionada proposição, por sua vez, foi rejeitada pelo Conselho Nacional do
Ministério Público, em julgamento realizado em 12 de março de 2019, sendo proferido o
seguinte acórdão:
PROPOSIÇÃO. PROPOSTA DE ENUNCIADO QUE DISPÕE SOBRE A
POSSIBILIDADE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FICAREM À DISPOSIÇÃO DOS JURISDICIONADOS EM REGIME
DE DEDICAÇÃO ESPECIAL. CONHECIMENTO COMO PROPOSTA
DE
SÚMULA.
INEXISTÊNCIA
DE
ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO
ACERCA
DA
MATÉRIA.
TESE
CUJA
APLICABILIDADE
DESENCADEARIA
ANÁLISE
PORMENORIZADA DAS PARTICULARIDADES DO CASO
CONCRETO. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA
SÚMULA. REJEIÇÃO DA PROPOSTA. 1. Proposta de Enunciado com a
seguinte reda o: Os membros do Minist rio P blico, na qualidade de
agentes políticos, assumem o compromisso, inerente a seu cargo, de se
manterem à disposição dos jurisdicionados que lhes impõe dedicação
especial, sem que tal disponibilidade seja acompanhada de qualquer
retribuição adicional àquelas já percebidas, seja mediante pagamento em
espécie, seja mediante concess o de folgas . 2. Súmula expressa o
entendimento de tribunal ou órgão colegiado a respeito de matéria
reiteradamente decidida, razão pela qual deve a proposição ser conhecida
como tal. 3. A edição de Súmula tem por objetivo fornecer segurança às
relações jurídicas e, para tanto, pressupõe a existência de jurisprudência
sedimentada a respeito do tema versado. 4. Não se compatibiliza com o
objetivo da Súmula o fato de a efetiva aplicabilidade da tese sugerida
demandar análise pormenorizada das particularidades do caso concreto.
5. Rejeição da Proposta.

Ao prolatar o seu voto, o Conselheiro Relator assim destacou:
[...] 18. Em outras palavras, este Conselho Nacional, há muitos anos, não
tem a matéria como base para julgamentos, de modo que o tema não mais
reflete posição debatida, refletida e sedimentada deste Colegiado.
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19. Além disso, a efetiva aplicabilidade da tese sugerida demandaria
análise das particularidades do caso concreto, hipótese que não se
compatibiliza com o objetivo da Súmula que é, exatamente, tornar mais
seguras as relações jurídicas.
20. Nesse contexto, recorde-se que a principal, senão a única, consequência
jurídica da edição de súmula por parte deste Conselho Nacional, além de
servir como norte de atuação aos Ministérios Públicos, é a de conferir ao
Relator a possibilidade de arquivar o feito por decisão monocrática, nos
termos do art. 43, IX, alínea d, do RI/CNMP:
Art. 43. Compete ao Relator: [...]
IX sem prejuízo da competência do Plenário, decidir monocraticamente
quando: [...]
d) o pedido estiver em manifesto confronto com as resoluções,
recomendações, súmulas e os enunciados do Conselho, com súmula do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, bem como
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. [...]

21. A tese veiculada pela súmula, para tanto, deve ser de fácil aplicação, o
que não ocorre na presente hipótese.
22. É que, para a efetiva aplicação da tese sugerida, deverá ser realizada
análise detalhada do caso concreto de modo a se verificar não apenas o
regime jurídico aplicável ao Membro do Ministério Público, como também
eventual regramento do sistema de plantão adotado pela Instituição e,
ainda, se há ou não concessão de compensação pelo exercício de atividades
extraordinárias estabelecida na respectiva lei orgânica ou em ato
administrativo.
23. Além disso, é discutível aplicar a tese da impossibilidade de
retribuição pecuniária nos casos, por exemplo, de estabelecimento de
regimes de plantões pelo Ministério Público.
24. É que a vedação ao enriquecimento sem causa atua no sistema
jurídico como baliza garantidora do equilíbrio nas relações jurídicas e
é instituto que não se restringe à regulação das relações privadas.
25. De fato, a ideia da objeção ao enriquecimento ilícito norteia, com
igual força e intensidade, relações jurídico-administrativas e
condiciona a atuação do Estado impedindo-o, em conjunto com os
vetores da boa-fé e da proteção da confiança, de obter vantagens de
qualquer natureza a partir do sacrifício pessoal ilegítimo.
26. Nessa direção, destaque-se que o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça analisaram o tema da vedação do
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enriquecimento sem causa no plano das relações jurídico-administrativas e
decidiram pela inteira aplicação do instituto:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS
ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR MILITAR INATIVO.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em
pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de
natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o
caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento
ilícito pela Administração. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015,
fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,
observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1061524 AgR,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017
PUBLIC 14-11-2017)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA
GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO
GOZADA.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do
Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia
da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de
requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento
ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a
sentença de 1° grau. (REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe
16/06/2017)

27. Nessa contextura, conclui-se que não se afigura recomendável a edição
da Súmula ora proposta, ou porque não mais guarda correlação com o
sentido dos julgamentos do CNMP, ou porque apresenta casuísmo que
não pode ser abarcado a partir da edição de seu verbete, ou porque a tese
que traz como premissa não é abraçada pelas Cortes Superiores de
Justiça nacionais.

Consoante se verifica, não mais prepondera no Conselho Nacional do Ministério Público o
equivocado entendimento de que não seria possível a contraprestação pelo desempenho de
serviço extraordinário pelo membro ministerial, restando absolutamente superada a
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conclusão adotada no julgamento do PCA nº 1.00942/2016-90, do qual se originou a
representação em epígrafe nesta Procuradoria-Geral da República.
Destarte, por tudo o quanto acima exposto, restando verificada a insubsistência dos
fundamentos que culminaram na representação formulada pelo Conselho Nacional do
Ministério Público e, ainda, a absoluta constitucionalidade da gratificação pelo
desempenho de ser i o e traordin rio pre ista no artigo 92, II, m da Lei Org nica do
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reiteramos as razões apresentadas
anteriormente e pugnamos pelo arquivamento do procedimento PGR-00298411/2017.
Por oportuno, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,
EDER PONTES DA SILVA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
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