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MINIST£RIO POBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPOBLICA

PGR'00035321/2022
REFER£NcIA: PGEA n'’ 1.00.000.017653/2020,24
AssuNTo: Pedido de reavaliagio da Proposta Orgament£ria do Minist6rio

P(rblico Federal de 2021

Associagio dos Servidores do Minist6rio Pfrblico Federal.

DESPACHO AJA/45/2022

INTERESSADO:

DESPACHO

,1,

1. Trata,se do Oficio nQ 048/2020/ADM/ASMPF (PGR'00271824/2020),
de 23 de julho de 2020, no qual a Presidente da Associagio dos Servidores do
Minist6rio P6blico Federal solicitou ao Procurador'Geral da Repablica que reavaliasse
a Proposta Orgament£ria do Minist6rio Pdblico Federal para 2021, " fazendo inclu ir
no minimo, a corregio salarial sobre o fndice da infiagio aos sal£rios e subsfdio£’.

2. A 6poca, a entidade destacou a necessidade de que ao ment)s a reposigio da

inflagio fosse considerada na proposta orgament£ria, a fim de atenuar a corrosio do

poder aquisitivo dos servidores e membros do Minist6rio P(rblico Federal. Acrescentou

que “ essa perda vern refietindo negativamente, sobretudo na vida dos servidores,
causando transtornos familiares, desnlotivagio no trabalho e nligragio de v£rios
profrssionais qualificados para outros 6rgio£’ .

3. Instada a se manifestar, a Secretaria de Planeamento e Orgamento/SG
asseverou que “ a proposta orgamentiria para 2021 foi elaborada de acordo com a
legislagio vigente, em especial a Emenda Constitucional nc) 95/2016 (EC 95/2016), o

Projeto de Lei de Diretrizes Orgament£rias (PLDC) 2021), a Lei Complementar na
173/2020 e a Lei de Responsabi}idade Fiscal (LC no 101/2020) '’(PGR‘
00276457/2020).

4. Considerou o dificil cen£rio socioecon6mico em que o pais se encontra com o

enfrentamento da pandemia de COVID'19, bem como o risco de o Minist6rio
Pablico da Uniio atingir o limite prudencial e incorrer em sang6es previstas na Lei
de Responsabilidade Fiscal, caso houvesse " aumenEO de despesas obrigat6rias enr urn

HJ/CCOL/LPRG/JNiv – PGEA 1.oo.000.017653/2020-24 1/5

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PGR-00035321/2022 DespacHo AJA45/2022
REFERÊNCIA: PGEA nº 1.00.000.017653/2020-24
ASSUNTO: Pedido de reavaliação da Proposta Orçamentária do Ministério

Público Federal de 2021.
INTERESSADO: Associação dos Servidores do Ministério Público Federal.

DESPACHO

_ T _

1. Trata-se do Ofício nº 048/2020/ADM/ASMPF (PGR-00271824/2020),
de 23 de julho de 2020, no qual a Presidente da Associação dos Servidores do

Ministério Público Federal solicitou ao Procurador-Geral da República que reavaliasse

a Proposta Orçamentária do Ministério Público Federal para 2021, "fazendo incluir
no mínimo, a correção salarialsobre o índice da inflação aos salários e subsídios.

2. À época, a entidade destacou a necessidade de que ao menos a reposição da

inflação fosse considerada na proposta orçamentária, a fim de atenuar a corrosão do

poder aquisitivo dos servidores e membros do Ministério Público Federal. Acrescentou

que "essa perda vem refletindo negativamente, sobretudo na vida dos servidores,
causando transtornos familiares, desmotivação no trabalho e migração de vários

profissionais qualificadospara outros órgãos.

3, Instada a se manifestar, a Secretaria de Planeamento e Orçamento/SG
asseverou que "a proposta orçamentária para 2021 foí elaborada de acordo com a

legislação vigente, em especial a Emenda Constitucionalnº 95/20166 (EC95/2016), o

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO 2021), a Lei Complementar nº
173/2020 e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2020) "(PGR-
00276457/2020).

4, Considerou o difícil cenário socioeconômico em que o país se encontra com o

enfrentamento da pandemia de COVID-19, bem como o risco de o Ministério
Público da União atingir o limite prudencial e incorrer em sanções previstas na Lei
de Responsabilidade Fiscal, caso houvesse "aumento de despesas obrigatórias em um
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cen£rio de baixa expectativa de crescimento do pals e do baixo crescimento da Receita

Corrente LiquidJ .

b. Por fim, registrou que ' a Proposta Orgament£ria 2021 do MPF foi aprovada
pelo Conselho Superior do Minist6rio Pablico Federal em 31/07/2020 e, devido aos
argumentos t6cnicos e legais apresentados, por decisio de seus Conselheiros, manteve‘

se a proposta sem a reposigio da inflagio aos vencimentos dos servidores e ao subsidio
dos nlembros:

6. A Secretaria'Geral ratificou a manifestagio da Secretaria de Planejamento e
Orgamento (PGR,00320969/2020).

7. Em apreciagio inicial por esta Assessoria Juridica Administrativa,
determinou,se, por meio do Despacho AJA nc) 169 (PGR-00325621/2020), de 28 de
agosto de 2020, a oitiva da Secretaria-Geral do Minist6rio Pablico Federal quanto is
leis que concederam reajustes sucessivos aos servidores do Minist6rio P6blico da
Uniao e quanto is restrig6es aos reajustes salariais constantes da Lei Complementar no

173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento

ao Coronavirus SARS'CoV 2 (Covid' 19).

8. Por sua vez, em 3 de novembro de 2021, a Secretaria de Assessoramento

Juridico, no Despacho nc) 1172/2021 CONJUR/SG (PGR'00389743/2021),
sustentou ter havido perda do objeto da demand& uma vez que a proposta
orgament£ria cuja alteragio se buscava ji estaria sendo executada no exercicio
financeiro de 2021.

9. Em 4 de novembro de 2021, ao acolher a manifestagio da sua Secretaria de
Assessoramento Juridico, nos termos em que aprovado pelo Secret£rio de
Assessoramento Juridico, a Secret£ria-Geral do Minist6rio P6blico Federal realizou o
encaminhamento do feito ao Gabinete do Excelentissimo Procurador-Geral da
Repdblica para deliberagio.

10. Na sequ8ncia, os autos vieram a esta Assessoria Juridica
Administrativa/PGR.
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cenário de baixa expectativa de crescimento dopaís e do baixo crescimento da Receita
Corrente Líquida,

5. Por fim, registrou que "a Proposta Orçamentária 2021 do MPF foi aprovada
pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal em 31/07/2020 e, devido aos

argumentos técnicos e legais apresentados,por decisão de seus Conselheiros, manteve-
seaproposta sem a reposição da inflação aos vencimentos dos servidores e ao subsídio
dos membros."

6. A Secretaria-Geral ratificou a manifestação da Secretaria de Planejamento e

Orçamento (PGR-00320969/2020).

7, Em apreciação inicial por esta Assessoria Jurídica Administrativa,
determinou-se, por meio do Despacho AJA nº 169 (PGR-00325621/2020), de 28 de

agosto de 2020, a oitiva da Secretaria-Geral do Ministério Público Federal quanto às

leis que concederam reajustes sucessivos aos servidores do Ministério Público da

União e quanto às restrições aos reajustes salariais constantes da Lei Complementar nº

173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento
ao Coronavírus SARS-CoV 2 (Covid-19).

8. Por sua vez, em 3 de novembro de 2021, a Secretaria de Assessoramento

Jurídico, no Despacho nº 1172/2021 CONJUR/SG (PGR-00389743/2021),
sustentou ter havido perda do objeto da demanda, uma vez que a proposta
orçamentária cuja alteração se buscava já estaria sendo executada no exercício

financeiro de 2021.

9. Em 4 de novembro de 2021, ao acolher a manifestação da sua Secretaria de

Assessoramento Jurídico, nos termos em que aprovado pelo Secretário de

Assessoramento Jurídico, a Secretária-Geral do Ministério Público Federal realizou o

encaminhamento do feito ao Gabinete do Excelentíssimo Procurador-Geral da

República para deliberação.

10. Na sequência os autos vieram a esta Assessoria Jurídica
Administrativa/PGR,
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' II ,

11. De inicio, cumpre destacar que compete ao Conselho Superior do Minist6rio
Pablico Federal, nos termos do artigo 57, inciso XXIV da LC n') 75, de 20 de maio de

19931, aprovar a proposta orgament£ria que integrari o projeto de orgamento do
Minist6rio Pfrblico da Uniao.

12. Na 3a Sessao Extraordin£ria do Conselho Superior, realizada em 31 de julho
de 2020, aprovou'se a Proposta Orgament£ria do Minist6rio P6blico Federal,
referente ao exercicio de 2021, conforme consta do Procedimento de Gestio

Administrativa 1.00.001.000092/2020'14 (documentos 30 e 32). Eis a deliberagio:

O Conselho, a unanimidade, aprovou a Proposta Orgament£ria do Minist6rio
P6blico Federal, exercicio de 2021.

Por maioria nos termos do voto do Conselheiro Relator, com ajuste para exclusio
da previsio de concurso e provimento de 50 cargos de T6cnico em Transporte.
Recomendagio de:
a) reahzagio de planejamento para redugio das despesas correntes da SECOM;
b) distribuigio especi6ca de valores disponiveis para as CCRs, PFDC e
Corregedoria'Geral, na proposta orgamentiria ou no inicio de cada exerc icio,
como prop6e o Adendo, de modo a permitir melhor planejamento das atividades
dessas unidades do MPF;
c) que valores relacionados a cortes de despesas propostas e outras que vierem ser
feitas pela adnrinistragio, respeitados os limites da legislagio orgament£ria e de
responsabilidade fiscal, sejam analisados para ag6es de valorizagio da carreira.

13. A entidade requerente suscitou quest6es acerca de eventuais reajustes
salariais, com vistas i inclusio de incremento na proposta orgamentaria do ana de
2021.

14. Considerando'se, por6m, que a proposta orgamentiria cuja alteragio foi
pleiteada ji foi devidamente aprovada e, inclusive, executada no exercicio
financeiro de 2021, vislumbra-se, de fato, a perda superveniente do objeto do peclido.

15. Outrossim, observa,se a aus6ncia de previsio na proposta orgament£ria de
2021 de reposigio da inHagio nos vencimentos dos servidores e nos subsidios dos
membros, tendo em vista as vedag6es contidas no Projeto de Lei de Diretrizes
Orgament£rias para o exercicio de 2021 e na Lei Complementar nQ 173, de 27 de maio

1 Art. 57. Compete ao Conselho Superior do Minist6rio PabHco Federal:[... ]
XXIV – aprovar a proposta orgament£ria que integrar£ o projeto de orgamento do Minist6rio Pablico da Uniio;
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- II -

11. De início, cumpre destacar que compete ao Conselho Superior do Ministério
Público Federal, nos termos do artigo 57, inciso XXIV, da LC nº 75, de 20 de maio de

1993!, aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do

Ministério Público da União.

12. Na 3º Sessão Extraordinária do Conselho Superior, realizada em 31 de julho
de 2020, aprovou-se a Proposta Orçamentária do Ministério Público Federal,
referente ao exercício de 2021, conforme consta do Procedimento de Gestão
Administrativa 1.00.001.000092/2020-14 (documentos 30 e 32). Eis a deliberação:

O Conselho, à unanimidade, aprovou a Proposta Orçamentária do Ministério
Público Federal, exercício de 2021.
Por maioria nos termos do voto do Conselheiro Relator, com ajuste para exclusão
da previsão de concurso e provimento de 50 cargos de Técnico em Transporte.
Recomendação de:

a) realização de planejamento para redução das despesas correntes da SECOM;
b) distribuição específica de valores disponíveis para as CCRs, PFDC e

Corregedoria-Geral, na proposta orçamentária ou no início de cada exercício,
como propõe o Adendo, de modo a permitir melhor planejamento das atividades
dessas unidades do MPF;
c) que valores relacionados a cortes de despesas propostas e outras que vierem ser
feitas pela administração, respeitados os limites da legislação orçamentária e de

responsabilidade fiscal, sejam analisados para ações de valorização da carreira.

13. A entidade requerente suscitou questões acerca de eventuais reajustes
salariais, com vistas à inclusão de incremento na proposta orçamentária do ano de

2021.

14. Considerando-se, porém, que a proposta orçamentária cuja alteração foi

pleiteada já foi devidamente aprovada e, inclusive, executada no exercício

financeiro de 2021, vislumbra-se, de fato, a perda superveniente do objeto do pedido.

15. Outrossim, observa-se a ausência de previsão na proposta orçamentária de

2021 de reposição da inflação nos vencimentos dos servidores e nos subsídios dos

membros, tendo em vista as vedações contidas no Projeto de Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o exercício de 2021 e na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio

! Art. 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal:[...]
XXIV - aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União;
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de 20202, bem como as limitag6es orgamentarias impostas pela Emenda
Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016.

16. Como se v& o art. 80 da LC 173/2020 vedou, at6 31 de dezembro de 2021,

a concessao, a qualquer titulo, de vantagem, aumento, reajuste, ou adequagio de
remuneragio, exceto quando derivado de sentenga judicial transitada em julgado ou de

determinagao legal anterior a calamidade pablica.

17. De fato, a partir da realidade imposta pela pandemia de C:ovid-19, o que se
pretendeu com o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS'CoV
2 (Covid-19) da Lei Complementar nc) 173/2020 foi manter a estrutura

administrativa vigente e frear expansio que causasse aumento de despesa.

18. Nesse sentido, destaca-se trecho do Despacho 1172/2021 CONJUR/SG
(PGR'00389743/2021), da Secretaria de Assessoramento Juridico, que bem analisou
a questio debatida:

Por outro lado, no tocante a eventual 6xagio de efetivo reajuste, com
incremento dos vencimentos, tem-se que, nos termos do disposto no artigo 127,
§2Q, da CF, taI situagio pressup6e a iniciativa do Procurador Geral da Repablica,
com a apresentagao de projeto de lei que apresente uma nova proposta do plano
de carreira, com vistas a reestruturagio dos cargos efedvos, fung6es de confianga e

cargos em comissio, sempre respeitada a autonomia nnanceira e orgament£ria do
6rgao, taI como foi promovido por meio das Leis n'> 11.415/2006 e 13.316/2016,
as quais viabilizaram os frltinlos reajustes aos servidores do MPU.

2Art. 8Q – Na hip6tese de que trata o art. 65 da Lei Complementar n'’ 101, de 4 de maio de 2000, a Uniao, os
Estados, o Distrito Federal e os Municfpios afetados pela calamidade pat>bca decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, at6 31 de dezembro de 2021, de:
I – concedeD a qualquer titulo, vantagem, aumento, reajuste ou adequagio de remuneragao a membros de Poder
ou de 6rgao, servidores e empregados pablicos e militares, exceto quando derivado de sentenga judicial transitada
em julgado ou de determinagio legal anterior a calamidade pdblica; [... ]
Ill – alcerar estrutura de carreira que imphque aumento de despesa; [... ]
VII – criar despesa obrigat6ria de cariter continuado, ressalvado o disposto nos §§1'’ e 2Q; [...]
VIII – adotar medida que imphque reajuste de despesa obrigat6ria acima da variagao da inflagao medida pelo
indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservagio do poder aquisitivo referida
no inciso IV do caput do art. 7'> da Constituigao Federal;
5 1' O disposto nos incisos II, IV VII, e VIII do caput deste artigo nao se aplica a medidas de combate i
calamidade pablica referida no caput cuja vig6ncia e efeitos nao ultrapassem a soa duragio.
S 2' O disposto no inciso VII do caput nao se aplica em caso de pr6via compensagao mediante aumento de receita
ou redugao de despesa, observado que:
I – em se tratando de despesa obrigat6ria de car£ter continuado, assim compreendida aquela que Rxa para o ente a
obrigagao legal de sua execugao por periodo superior a 2 (dois) exerc£cios, as medidas de compensagio deverio ser
perrnanentes; e
II – nao implementada a pr6via compensagao, a lei ou o ato sera ineficaz enquanto nao regularizado o vicio, sem
preju{zo de eventual agio direta de inconstitucionalidade.
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de 2020", bem como as limitações orçamentarias impostas pela Emenda

Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016.

16. Como se vê, o art. 8º da LC 173/2020 vedou, até 31 de dezembro de 2021,
a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste, ou adequação de

remuneração, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de

determinação legal anterior à calamidade pública.

17. De fato, a partir da realidade imposta pela pandemia de Covid-19, o que se

pretendeu com o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV
2 (Covid-19) da Lei Complementar nº 173/2020 foi manter a estrutura

administrativa vigente e frear expansão que causasse aumento de despesa.

18. Nesse sentido, destaca-se trecho do Despacho 1172/2021 CONJUR/SG
(PGR-00389743/2021), da Secretaria de Assessoramento Jurídico, que bem analisou

a questão debatida:

xPor outro lado, no tocante à eventual fixação de efetivo reajuste, com
incremento dos vencimentos, tem-se que, nos termos do disposto no artigo 127,
$2º, da CE tal situação pressupõe a iniciativa do Procurador Geral da República,
com a apresentação de projeto de lei que apresente uma nova proposta do plano
de carreira, com vistas à reestruturação dos cargos efetivos, funções de confiança e

cargos em comissão, sempre respeitada a autonomia financeira e orçamentária do

órgão, tal como foi promovido por meio das Leis nº 11,415/2006 e 13.316/2016,
as quais viabilizaram os últimos reajustes aos servidores do MPU,

2Art. 8º - Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder
ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, excero quando derivado de sentença judicial transitada
em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; [...]
H - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; [...]
VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos $$1º e 2º; [,,.]
VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida
no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;
$ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII, e VII do caput deste artigo não se aplica a medidas de combate à

calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.
$ 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia compensação mediante aumento de receita
ou redução de despesa, observado que:
T - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim compreendida aquela que fixa para o ente a

obrigação legal de sua execução por período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação deverão ser

permanentes; e
II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz enquanto não regularizado o vício, sem

prejuízo de eventual ação direta de inconstitucionalidade.
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Por fim, em relagao i LC nc’ 173/2020, de fato eIa inviabiliza a concessao de
qualquer incremento nos vencimentos dos membros e servidores da Instituigio.
Contudo, a referida norma e, consequentemente, suas restrig6es, possuem
vig6ncia restrita apenas at6 o final de dezembro do corrente ano, nao havendo,
portanto, s.m.j, reflexos em evenruais situag6es relacionadas ao orgamento do
pr6ximo exercicio financeiro.
Sendo essas as considerag6es necess£rias, e nao havendo mais quest6es a
serem analisadas, sugere'se a devolugio dos autos a Secretaria Geral, com
proposta de posterior encaminhamento ao Excelentissimo Procurador Geral da
Repdblica para conhecimento.

19. Verinca'se, portanto, que os argumentos da Associagio dos Servidores do
Minist6rio Pfrblico Federal nao suplantam o judicioso entendimento da Secretaria‘
Geral do Minist6rio Pablico Federal.

' III ‘

20. Ante o exposto, nao havendo outras medidas a serem adotadas, determino o
arquivamento do feito, em razio da perda de objeto.

21. CientiGque'se a interessada acerca do teor do presente despacho.

Brasilia, 4 de fevereiro de 2022.

H
VICE,Pl

,DEIROS

REPOBLICA
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Por fim, em relação à LC nº 173/2020, de fato ela inviabiliza a concessão de

qualquer incremento nos vencimentos dos membros e servidores da Instituição,
Contudo, a referida norma e, consequentemente, suas restrições, possuem
vigência restrita apenas até o final de dezembro do corrente ano, não havendo,
portanto, s.m,;j, reflexos em eventuais situações relacionadas ao orçamento do

próximo exercício financeiro.
Sendo essas as considerações necessárias, e não havendo mais questões a
serem analisadas, sugere-se a devolução dos autos à Secretaria Geral, com

proposta de posterior encaminhamento ao Excelentíssimo Procurador Geral da
República para conhecimento.

19. Verifica-se, portanto, que os argumentos da Associação dos Servidores do

Ministério Público Federal não suplantam o judicioso entendimento da Secretaria-
Geral do Ministério Público Federal.

- HI -

20. Ante o exposto, não havendo outras medidas a serem adotadas, determino o

arquivamento do feito, em razão da perda de objeto.

21. Cientifique-se a interessada acerca do teor do presente despacho.

Brasília, 4 de fevereiro de 2022.

ES DE VIEDEIROSH
Vice-PR DOR GERAL DA REPÚBLICA
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