
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA 

 

A DIRETORIA da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul,  

 
CONSIDERANDO que, nos dias atuais, uma das maiores preocupações de qualquer classe social 

prende-se às incertezas econômicas e, em especial, aos abalos patrimoniais decorrentes da falta 

de familiar responsável pela segurança econômica e financeira da família; 

 
CONSIDERANDO, ainda, que estes riscos, sempre indesejáveis, são inevitáveis, sendo que seus 

custos, normalmente, ultrapassam qualquer previsão, vindo a penalizar os projetos dos familiares 

remanescentes; 

 
CONSIDERANDO, também, que os níveis de cobertura normalmente prestados pelas 

companhias seguradoras demandam, hoje, custos mensais que representam ponderável parcela 

do orçamento familiar; 

 
CONSIDERANDO por fim, que o mutualismo representa a maneira mais viável de solucionar a 

questão. 

 

RESOLVE 

 

Criar a Mútua do Ministério Público do Rio Grande do Sul, nos termos do Regulamento que 

segue. 

 

 

                         Porto Alegre, 11 de dezembro de 1992. 

 

 

Paulo Emilio Jenisch Barbosa 

Presidente 
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MÚTUA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL 

REGULAMENTO 
 

DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º - A MÚTUA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, instituída sob o 

patrocínio da ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL - AMP/RS, destina-se a congregar os associados da AMP/RS para, haurindo recursos deles, 

proporcionar o pagamento de pecúlio aos beneficiários indicados por eles, quando venham a 

falecer. 

§ 1º - A Mútua, estruturalmente vinculada à AMP/RS, rege-se pelo presente regulamento, tendo 

autonomia administrativa e financeira. 

§ 2º - A Mútua usufrui da personalidade jurídica, da sede e do foro da AMP/RS, podendo, 

contudo, estabelecer-se em lugar diverso. 

§ 3º - Os participantes da Mútua não responderão, pessoalmente, pelas obrigações sociais. 

 

DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 
Art. 2º - A Mútua é dirigida por Diretor indicado pela Vice-Presidência de Aposentados e nomeado 

pelo Presidente da AMP/RS, por um Conselho Fiscal e pela Assembleia de Participantes. 

§ 1º - O Conselho Fiscal é formado por três participantes da Mútua, eleitos pela Assembleia de 

Participantes para um mandato de dois anos. 

§ 2º - A Assembleia de Participantes, órgão máximo da Mútua, é integrada por todos os 

participantes; suas deliberações, salvo expressa disposição em contrário, serão sempre tomadas 

pela maioria presente, não sendo admitido o voto por procuração. 

 
Art. 3º - Compete ao Diretor da Mútua: 

I - Dirigir administrativamente a Mútua. 

II - Propor a movimentação de valores do fundo de contingência. 

III - Propor o pagamento dos pecúlios devidos. 

IV - Propor ao Conselho Fiscal a alteração das alíquotas percentuais e critérios de contribuições. 

V - Convocar a Assembleia de Participantes ou o Conselho Fiscal, para reuniões extraordinárias. 
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Art. 4º - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Reunir-se, ordinariamente, uma vez por semestre ou, extraordinariamente, quando necessário, 

por convocação do Diretor da Mútua ou de qualquer de seus membros, sempre sob a presidência 

do mais idoso. 

II - Fiscalizar os atos da administração. 

III - Fiscalizar as contas de despesa e receita e respectivos registros, comunicando à Assembleia de 

Participantes qualquer observação importante. 

IV - Encaminhar à Assembleia de Participantes proposta de alteração das alíquotas percentuais e 

critérios de contribuições, sempre com base em proposição do Diretor da Mútua. 

V - Manifestar-se, quando solicitado pelo Diretor da Mútua, sobre o pagamento de pecúlio. 

VI - Decidir, provisoriamente, acerca dos casos omissos neste regulamento. 

VII - Convocar a Assembleia de Participantes para sessões extraordinárias. 

 
Art. 5º - A Assembleia de Participantes reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois anos, no mês de 

março e extraordinariamente quando convocada pelo Conselho Fiscal, pelo Diretor da Mútua ou por 

um terço dos participantes. 

Parágrafo único - A convocação para reunião ordinária ou extraordinária deverá ser formalizada por 

ofício a ser remetido a cada um dos participantes, contendo, explicitamente, a respectiva ordem do 

dia e acompanhada do texto integral das proposições que serão objeto de apreciação. O ofício será 

remetido para o endereço constante do cadastro. 

 
Art. 6º - Compete, exclusivamente, à Assembleia de Participantes resolver sobre: 

I - A reforma deste regulamento. 

II - A alteração das alíquotas e critérios de contribuições. 

III - A interpretação de normas do presente regulamento, argüida pelo Diretor da Mútua ou pelo 

Conselho Fiscal. 

IV- A extinção da Mútua, em reunião extraordinária especialmente convocada para este fim, por 

dois terços dos votos dos seus membros efetivos e em dois turnos. 

V - A resolução, em definitivo, dos casos omissos neste regulamento. 

 
DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 7º - São participantes da Mútua todos os associados da AMP/RS que, por ato voluntário de 

adesão, solicitarem sua inscrição. 
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§ 1º - A inscrição será solicitada por requerimento, conforme modelo previamente aprovado, do 

qual constará o nome do requerente, qualificação e cargo ocupado, a indicação dos beneficiários, 

com a proporção do valor do pecúlio que deverá ser paga a cada um deles, e a autorização para 

desconto em folha das contribuições devidas. 

§ 2º - Não será admitida a adesão de pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade. 

Obs.: A possibilidade de ingresso acima de 60 anos somente foi permitida aos associados 

fundadores da Mútua. 

 
Art. 8º - São considerados participantes fundadores todos quantos solicitarem sua adesão até 90 

(noventa) dias contados a partir da data da ratificação deste regulamento. 

Parágrafo único - Não se aplicam aos participantes fundadores as restrições de idade e carência 

previstas nos artigos 7º e 17. 

 
Art. 9º - Os associados da AMP/RS que ingressarem no Ministério Público após a edição deste 

regulamento, poderão solicitar sua inscrição independentemente de prazo de carência, desde que o 

façam até 90 (noventa) dias após a data de posse no cargo. 

 
Art. 10 - O participante poderá, a qualquer tempo, desligar-se da Mútua, mediante solicitação 

escrita, sem que lhe assista o direito de devolução de qualquer parcela ou parcelas de contribuição 

que tiver pago. 

 
Art. 11 - O participante que, por qualquer razão, não receber estipêndios do Estado, quitará suas 

contribuições por DOC bancário ou qualquer outro meio legal de pagamento que lhe for fixado, 

observados os prazos de pagamento dos demais participantes. 

 
Art. 12 - Todo participante que se atrasar no pagamento das contribuições por três meses 

consecutivos ou cinco intercalados será desligado da Mútua, e seu reingresso só será admitido após 

o integral pagamento das contribuições atrasadas, com a devida atualização e multa de mora de 

50% do valor do débito. 

Parágrafo único: - I – Aos participantes que tenham se desligado voluntariamente do plano será 

permitido o reingresso nos níveis de 1%, 2% e 3% de contribuição, de acordo com a sua faixa 

etária, respeitando o limite de idade de 60 (sessenta) anos incompletos, e mediante o pagamento 

de nova taxa de inscrição e do cumprimento de nova carência (AGO de 31/03/2015). 

-II- Ficam isentos do pagamento de nova taxa de inscrição e nova carência os 

ex-participantes referidos no inciso –I- que já tenham cumprido essas condições anteriormente, 

respeitando o limite de idade nele fixado, e desde que o pedido de reingresso seja efetivado dentro 
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do prazo de seis meses, contados da data da Assembleia que aprovar esta alteração do 

Regulamento (AGO de 31/03/2015, ISENÇÕES ATÉ 30/09/2015). 

 

DOS BENEFICIÁRIOS 

 
Art. 13 - São beneficiários da Mútua aqueles indicados pelos participantes, na forma deste 

regulamento. 

Parágrafo único - O participante poderá, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, excluir, 

acrescer ou trocar beneficiários, bem como alterar a proporção do valor do pecúlio que deverá ser 

paga a cada um deles. 

 

DAS CONTRIBUIÇÕES 

 
Art. 14 - Os participantes da Mútua ficam sujeitos às seguintes contribuições, sempre calculadas 

sobre o subsídio do cargo de Promotor de Justiça de entrância inicial (AGO de 31/03/2015):  

I – 1% no ato da inscrição aos que aderirem ao plano com idade até 40 anos incompletos; 2% aos 

que aderirem ao plano com idade de 40 anos completos até 50 anos incompletos, 3% aos que 

aderirem ao plano com idade de 50 anos completos ate 60 anos incompletos (AGO de 31/03/2015).  

II - No mês subsequente os participantes contribuirão com mais 1%, 2% e 3%, conforme sua faixa 

etária, na forma estabelecida no inciso - I- (AGO de 31/03/2015). 

§ 1º - Os participantes do nível de 1% (até 40 anos incompletos) ficarão isentos da taxa de 

inscrição e da carência de 2 (dois) anos desde que as respectivas inscrições ocorram no prazo de 6 

(seis) meses, contados da data da Assembleia-Geral que aprovar esta alteração do Regulamento 

(AGO de 31/03/2015, ISENÇÕES ATÉ 30/09/2015). 

§ 2º - Os participantes do nível 2% (de 40 anos completos até 50 anos incompletos) terão a 

carência reduzida para 1 (um) ano desde que as respectivas inscrições ocorram no prazo de 6 

(seis) meses, contados da data da Assembleia-Geral que aprovar esta alteração do Regulamento 

(AGO de 31/03/2015, BENEFÍCIO DE CARÊNCIA REDUZIDA ATÉ 30/09/2015). 

§ 3º - A progressão do nível de contribuição de 1% para 2% e de 2% para 3% ocorrerá 

automaticamente de acordo com a evolução da faixa etária do participante, independente do 

pagamento de nova taxa de inscrição e de nova carência (AGO de 31/03/2015). 

III - Por ocasião do falecimento de qualquer participante da Mútua: 

a) 1%, 2% ou 3% do valor do subsídio do cargo de Promotor de Justiça de entrância inicial, de 

acordo com o nível de participação decorrente da faixa etária do participante contribuinte, na forma 
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estabelecida no inciso – I -, e respeitada a progressão do nível de contribuição prevista no 

parágrafo 3º (AGO de 31/03/2015). 

b) A contribuição de que trata a letra anterior será descontada dos participantes, integralmente, no 

mês do óbito, ou no subseqüente, vedado mais de um desconto no mesmo mês, exceto em caso 

de ocorrência de 3 (três) ou mais óbitos no mês, quando poderá o desconto alcançar até, no 

máximo, 6% (seis por cento). 

Parágrafo único: -I- As contribuições previstas nos incisos I e II destinam-se à constituição do 

Fundo de Contingência previsto no art. 15. 

II - A contribuição de que trata a letra "a", do inciso III, constitui o valor dos 

pecúlios a serem pagos na forma do art. 16; a importância que exceder ao limite máximo de 400 

contribuições por pecúlio devido, contribuirá, igualmente, para a formação do Fundo de 

Contingência. Uma vez atingido o valor máximo do Fundo, o excedente será rateado entre os 

contribuintes pela redução proporcional da contribuição a ser descontada na forma do inciso III do 

“caput” deste artigo. 

 

DO FUNDO DE CONTINGÊNCIA 

 
Art. 15 - O Fundo de Contingência, cujo valor máximo é fixado em 3 (três) vezes a importância 

necessária para cobrir o montante dos pecúlios devidos pelo falecimento de todos os participantes, 

no seu limite mais elevado de 400 contribuições, é constituído das contribuições de que trata o 

parágrafo único do art. 14 e somente poderá ser utilizado para eventuais antecipações de 

pagamento de pecúlios ou parte destes, devendo a importância utilizada ser reposta tão logo seja 

efetuado o repasse do desconto em folha das contribuições previstas no art. 14, “caput”, III. 

Parágrafo único - Os valores do Fundo de Contingência deverão ser depositados em conta especial, 

remunerada, sob a rubrica "ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO 

SUL - MÚTUA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL" - só podendo ser 

movimentados com as assinaturas do Presidente e do Tesoureiro da Associação do Ministério 

Público do Rio Grande do Sul, mediante proposta do diretor da Mútua. 

 

DO PECÚLIO 

 

Art. 16 - O valor do pecúlio, correspondente ao valor total das contribuições dos 3 (três) níveis de 

participação referidos no art. 14, III, "a", descontadas dos participantes no mês do óbito, até o 

limite máximo de 400 contribuições, será pago, por cheque nominal e na proporção estabelecida 
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pelo participante falecido, aos beneficiários indicados por ele, da seguinte forma: 25% (vinte e 

cinco por cento) até o 15º (décimo quinto) dia e 75% (setenta e cinco por cento), até o 60º 

(sexagésimo) dia após o óbito, mediante a simples prova do decesso, vedados descontos a 

qualquer título (AGO de 31/03/2015). 

Parágrafo único - Em caso de falecimento de mais de um associado no mesmo mês, a parcela de 

75% (setenta e cinco por cento) a ser paga até o 60º (sexagésimo) dia, será dividida 

proporcionalmente ao número de óbitos verificados e complementada nos meses subseqüentes, na 

mesma proporção, até a sua integralização. 

 

DAS CARÊNCIAS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

 
Art. 17 - Para se associarem à Mútua, os membros do Ministério Público deverão apresentar o 

requerimento previsto no art. 7º, parágrafo 1º, ficando sujeitos a um prazo de carência de 2 (dois) 

anos. 

§ 1º - Caso ocorra o falecimento do participante durante o prazo de carência, os beneficiários terão 

direito à restituição de todas as parcelas correspondentes à contribuição prevista no art. 14, III, 

"a", pagas pelo falecido, devidamente corrigidas. 

§ 2º - Os membros do Ministério Público que solicitarem inscrição para participar da Mútua, 

somente serão considerados inscritos após o pagamento das contribuições previstas no art. 14, 

“caput”, I e II deste Regulamento, contando-se, a partir do pagamento, o prazo de carência 

previsto no "caput" deste artigo. 

§ 3º - Não se aplica, quanto ao prazo de carência, o disposto no “caput” deste artigo aos 

associados referidos no art. 9º do Regulamento, e no que couber, aos participantes que se 

enquadrarem nas situações excepcionais, de caráter temporário, previstas no art. 14, §§1º e 2º, e 

no art. 12, parágrafo único, inciso II, do Regulamento (AGO de 31/03/2015). 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 18 - O presente Regulamento, aprovado pela Diretoria da Associação do Ministério Público do 

Rio Grande do Sul, deverá ser ratificado pela Assembleia-Geral da AMP/RS. 

§ 1º - Após ratificado, o presente Regulamento somente poderá ser modificado pela Assembleia de 

Participantes, exigido o quorum mínimo de 30 (trinta) participantes presentes. 
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§ 2º - Ainda antes da ratificação referida no "caput" deste artigo, poderão ser iniciados contatos 

para adesão à Mútua, mas sua vigência efetiva ficará subordinada: 

a) à ratificação pela Assembleia Geral da AMP/RS; 

b) à adesão mínima de 200 (duzentos) participantes. 

§ 3º - Somente depois de implementadas as condições do parágrafo anterior serão iniciadas as 

cobranças das contribuições devidas. 

 
Art. 19 - O primeiro Conselho Fiscal será integrado pelos 3 (três) primeiros participantes inscritos. 

Se tais participantes não aceitarem o encargo, serão chamados os inscritos imediatos. 

 
Art. 20 - A Mútua somente poderá ser dissolvida por deliberação da Assembleia de Participantes, à 

qual caberá, também, deliberar sobre o destino a ser dado ao patrimônio social. 

 
Art. 21 - É inteiramente gratuito o exercício dos cargos diretivos da Mútua, sendo vedado aos seus 

ocupantes a percepção de qualquer estipêndio. 

 
Art. 22 - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia de Participantes. 

 

AGO: ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31/03/2015. 

 

 

 


