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Ofício-Circular n°110/2022/SINDJUS/DF   

Brasília/DF, 21 de março de 2022. 

 
A Sua Excelência o Senhor 
Augusto Aras 
Procurador-Geral da República 
Brasília -DF 
 

 

Assunto: Reitera solicitação de providências urgentíssimas para a 

recomposição emergencial das perdas salariais dos servidores do 

Ministério Público da União 

 

 

Senhor Procurador-Geral da República, 

 

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no 

Distrito Federal - SINDJUS/DF, entidade sindical, devidamente constituída e 

representada neste ato por seu Coordenador-Geral José Rodrigues Costa Neto 

e por seu Coordenador de Assuntos Jurídicos, Trabalhistas e Parlamentares, 

Cledo de Oliveira Vieira, vem informar que em 27/12/2021, por meio do Ofício-

Circular n° 385/2021/SINDJUS/DF, requisitou, com a devida vênia, 

providências urgentíssimas à V.Exa. quanto à recomposição salarial dos 

servidores do Ministério Público da União (MPU), demonstrando, na 

oportunidade, as justificativas e fundamentação para a concessão da 

recomposição salarial.  

 

Decorridos quase 90 dias de nossa manifestação, vimos pelo 

presente apresentar-lhe informações complementares, objetivando especificar 

um aumento percentual de caráter emergencial e que possibilite, tão somente, 

o reequilíbrio do salário frente aos índices inflacionários oficiais. Vejamos. 

 

Rememorando, o último reajuste dos servidores do MPU ocorreu 
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em 2016, por ocasião da lei 13.316/2016, em percentuais muito aquém da 

inflação do período.  

 

 

Hoje, após quase 6 anos da última recomposição (parcial), os 

servidores do MPU enfrentam situação sem precedentes, com perda salarial 

significativa e poder de compra comprometido pela alta dos preços e a 

inexistência de ato administrativo que recomponha os salários. 

 

Para demonstrar o patamar em que se encontra a defasagem 

salarial do servidor do MPU, o  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

tem publicações técnicas confiáveis, com o levantamento do acumulado dos 

exercícios de 2016 até 2021 apontando o percentual de 31,88% para o Indicie 

Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA. Abaixo transcrevemos os 

resultados. 

 Ano de 2016: 6,29%; 

 Ano de 2017: 2,95%; 

 Ano de 2018: 3,75%; 

 Ano de 2019: 4,31%; 

 Ano de 2020: 4,52%; 

 Ano de 2021: 10,06%. 

 

Como se atesta, é necessária ação em caráter urgente para que 

este cenário se altere, com a recomposição salarial aos servidores, com a 

máxima brevidade. Aqui é importante frisar que o pleito não é pelo aumento 

real do salário, mas tão somente que a remuneração percebida em 2022 tenha, 

ao menos, a equivalência aos valores pagos à época da Lei 13.316/2006, 

inibindo os efeitos da corrosão do poder de compra decorrente da ausência de 

atualização. 

 

Diante da realidade dos índices não repassados aos servidores 

nos  anos de 2016 a 2021 e os ditames da Constituição Federal, mais 
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precisamente oriundos da EC 95, o pleito desta entidade representativa é pela 

concessão em caráter emergencial do percentual de recomposição salarial na 

ordem de 31,88%, que representa apenas o IPCA acumulado. 

 

É preciso registrar que as perdas salariais históricas já 

ultrapassam o percentual de 50%, de modo que não se está aqui abrindo mão 

do direito à reposição integral dessas perdas, as quais serão objeto de 

requerimento futuro para a elaboração de novo Plano de Carreira, Cargos e 

Salários, mas requerendo providências urgentes para recomposição mínima e 

emergencial das perdas acumuladas nos últimos seis anos. 

 

Para tanto, em face da exigência legal de a proposta de 

recomposição ser objeto de lei, é imperiosa a necessidade de V.Exa. adotar as 

providências para encaminhamento de Projeto de Lei para o reajuste dos 

servidores com base na inflação acumulada.  

 

Pelo tudo exposto, o SINDJUS/DF requer o encaminhamento do 

competente PL que altere a Lei 13.316/2016, nos limites e independência 

financeira desse órgão, bem como a adoção das demais providências cabíveis, 

visando a recomposição salarial dos servidores do MPU, representados por 

esta entidade sindical. 

 

Certos de podermos contar com sua atenção, apresentamos 

votos de elevada estima e consideração. 

                                         

                                                                   

José Rodrigues Costa Neto                   Cledo de Oliveira Vieira 

   Coordenador-Geral         Coordenador de Assuntos Jurídicos  

                                                                              Trabalhistas e Parlamentares 


