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A PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA REPRESENTADA PELO 

PROCURADOR GERALDA REPUBLICA 

ASSOCIA<;AO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO 

PUBLICO FEDERAL - ASMPF, juntamcntc com a ASSOCIA<;AO 
NACIONAL DOS AGENTES DE SEGURAN<;A INSTITUCIONAL DO 

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO E CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTERIO PUBLICO -AGEMPU c ASSOCIA<;AO DOS SERVIDORES 

DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E MILITAR - ASEMPT, 

neste ato represcntados pclo scrvidor Marcos Ronaldo Freire de ,\raujo, nomca<lo 

como rcprcscntantc do conjunto das Associacoes Reprcsentativas de Scrvidorcs <lo 

Ministerio Publico da Uniao para a Cornissao Permanente de Gestao da Carreira 

dos Servidores, conforme Oficio conjunto n° 02/2022/ADM/1\SMPI·: vern, 

rcspcitosamentc a prcscns:a de Vossa Excclencia, por inrcrrnedio <la , vsscssoria 

Tccnica <la \SMPF, aprescntar 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

Visando a recornposicao <las pcrdas salariais dos scrvidorcs do Ministcrio Publico da 

Uniao sobrc as parcelas rernuncratorias, pelos fatos e fundamcntos a scguir cxpostos, 

.1. 
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I - DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

Tcm-se que a Lei n." 13.316/2016 proccdcu com parcial rccornposicao 

salarial dos servidores <lo MPU, visto que naquela cpoca ja cstavarn ha quasc 10 (dcz) 

anos scm qualqucr atualizacao rcmuncrat6ria. Entretanto, no que tangc as parcclas 

remunerat6rias, a refcrida Lei s6 apresentou rcajuste aos cargos comissionados, 

rnantcndo, cntao, os mcsmos valorcs desdc 2006 no que concernc as funcocs de 

confianca. 

Nessc cenario, curnprc salientar quc por parcela rcmuncrat6ria 

cornpreendc-se por contribuicao extra a base de contribuicao do scrvidor para quc o 

rendimenro prcvidcnciario scja maior no futuro, podcndo ser provida do excrcicio de 

cargo cm cornissao e funs:,ao comissionada ou gratificada. 

Ja por inflacao cntcndc-se o aumento dos prec;os cujo efcito irnediaro c 
a diminuicao do podcr de compra da mocda, scndo medida por rnuitos indices, cada 

um aplicavcl cm dctcrminada siruacao, contudo, todos indicam porccntagcm quc 

equivalc a dcsvalorizacao da moecla no ano c, conscquentcmcnte, a atualizacao 

ncccssaria para a rccornposicao patrimonial de seu proprictario. 

Feitos esses esclarecimcntos iniciais, sera dctalhadarnentc dcmonsrrado, 

com base cm parccer tecnico contabil a ncccssidadc de rccornposicao inflacionaria 

sobrc as parcclas rcmuneratorias (Funcao de confianca - PC c cargo comissionado - 

CC), nccessaria para mantcr a atratividade c dignidade da carreira, assim como 

quaLidadc de vida dos Rcprcscntados. 

I.I - DA NECESSIDADE DE RECOMPOSI<;.AO INFLACIONARIA 

SOBRE A FUN�O DE CONFIAN<;A - ULTIMO REAJUSTE EM 

15/12/2006- DEFASAGEM DE 87,77%: 

Conforme rncncionado anteriormente, a Lei n° 13.316/2016 nao 

contemplou as FCs com o rcajuste, scndo assim os valores se mantern os mcsmos 
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dcsdc 15/12/2006 com o advenro da Lein° 11.415/2006, conformc tabcla com os 

valores atuais rcccbidos pela ocupacao dos cargos de confianca demonstrados abaixo: 

ANEXOIV 
I An. 16 d.1 Lei no ll.41S. de rs de dc>zembro de 20061 

VALOR (RS) 

FUNC,A.OOE APARTIROE 
CONFIAl.z<;A 

15112/2006 
FC-3 1 690 32 
FC·2 1 185.05 
FC-1 1 019 17 

Ncssc contcxto, com o objetivo de fundarncntar c trazcr ao pcdido 

dados tecnicos-contabeis, aprescnta-sc a Vossa Senhoria o Parecer Tecnico cm ancxo 

ao presence Requcrimento cspccificando, com dados objctivos, o real dijidt 

inflacionario rclarivo a funs:ao comissionada, acumuladarnente, <lesde o anode 2006 

ate o corrcnte anode 2022, pcrfaz o pcrccntual de 87,77°/o de dcfasagem. 

1\ mctodologia de calculo no presence caso lcvou cm considcracao os 

scguintcs pararnetros: 

a) Periodo do dkulo: dczcmbro de 2006 a mars:o de 2022; 
b) Aplicacao dos valores devidos <las funcocs de confianca (FC-1, FC-2, FC-3); 
c) Apuracao dos valores corrigidos; 
d) Valorcs arualizado para 03/2022; 
e) lndcxador monccirio a<lotado na atualizacao <la coma: lPCJ\; 

Nesse scntindo, de acordo com a mctodologia dcscrita, os valorcs 

ajustados passariarn a ser os scguintes: 

1' · K:1-Valorda Fun�Jo: DE RS 1.019,17 para RSl.913,70; 

ze · 8::2 - Valor da Fun�ao: DE RS 1.185,05 para RS2.225,17; 

3� · FC-3-Valorda Fun��o: DER 1.690,32 paraRSJ.173,91; 
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Nota-se que os servidores ocupantcs de FCs tern sido os mais 

prejudicados quando o assunto c pcrda inflacionaria, visto quc sao 16 (dezesseis) 

anos sern qualquer tipo de rcajustc a esta contribuicao extra. 

I.II - DA NECESSIDADE DE RECOMPOSI�AO INFLACIONAIUA 

SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS - ULTIMO REAJUSTE NO ANO 

DE 2016 - DEFASAGEM DE 32,4754%: 

No que range aos cargos comissionados (CCs), o cstudo aprescntado 

em anexo dcmonstra que o acumulado de julho de 2016 ate marco destc ano de 2022 

perfaz o pcrccnrual de 32,4754%, com enfasc especial para os anos de 2017 a 2021 

cm que a dcfasagem foi rnaior, 

Assim, cm quc pcse o rcajustc relative aos cargos comissionados cm 

2016, com cfeito do advento da ultirna lei para os dias aruais, pcrcebc-sc que os 

scrvidorcs pcrdcram significativo podcr de cornpra, o que prccisa urgentementc scr 

rcvisto para garantir a qualidadc de vida e a atratividadc dignidade <la carrcira dos 

rcpresenrados, cndo esrc o mais justo motivo para a imediata rccornposicao <las 

parcclas rcmuneratorias, 

Os valorcs aruais rcccbidos pela ocupacao nos cargos comissionados 

cstao dcmonstrados no quadro a scguir: 

ANEXOV 
l£I Nt 13 316 OE 10 OE JULHO DE 1016 

VALOR RS) 

CARGO Er, APAR ROE co. SAO 

1• 1612()16 

cc 7 1,$ 601.7 .. 
CC'6 12 9-tO 02 
CC5 1138288 
CC...J 9 216 7J 
CC-3 5 J82 97 
CC·2 J 962 19 
CC-1 3 J'i1 96 
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Aplicando-se os percentuais de reajuste encontrados entre o periodo de 

07 /2016 a 03/2022 (32,4754%), obtern-se os valores arualizados dos cargos em 

cornissao na scguinte proporcao: 

PROPOSTA DE RfAJOSTE 
VALOR (RS) 

CARGO E,1 APARTIR DE cor sSAo 
,. /Ci/2016 

CC,7 1935166 
CC-6 17 1.:2 3J 
CC-5 1!> 079 52 
CC-4. 12 209 91 
cc 3 7 263 59 
CC·2 6 sn 68 
CC-1 .l 586 25 • 

Para se obter os valores acima apurados a titulo de rccomposicao salariaJ 

dcvido foi calculado com observancia aos scguintes parametros: 

a) Periodo do calculo: junho de 2016 a marco de 2022; 

b) Aplicacao dos valores devidos dos cargos comissionados (CC-1, 

CC-2, CC-3, CC-4, CC-5, CC-6, CC-7); 

c) puracao dos valores corrigidos; 

d) Valorcs atualizados para 03/2022; 

e) Indexador monetario adotado na atualizacao da conra: IPCA; 

O que leva a concluir que de acordo com a metodologia dcscrita, os 

valores ajustados passariam a ser os seguintes: 
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tt · ct:.1- Valor da Fun�.lo: DE RS 3.461,96 para RS4.S86,2S; 

2' • � Valor da fun�o: DE RS 4.962.19 para RS6.S73,68; 

311 • .tt:J. - Valor da Fun�o: DE RS 5.482.97 para RS7.263,59: 

42 • � -Valorda Fun�o: DE RS 9.216,74 para R$12.209,91; 

s• · � -Valorda fun�o: DE RS 11.382,88 para RSlS.079,52; 

6' • CC:6 - Valor da Fun�o: OE RS 12.940,02 para RS 17 .142,34; 

72 • CC:.Z-Valorda Fun�o: DE RS 14.607,74 para RS19.351,66; 

Diante do cxposto, levando cm considcracao o quc prcconiza a Carta 

Magna Republicans <le 1988 c a Lei <le Dirctrizcs Orcamcntarias, as Associacocs 

rcquercnres, solicirarn quc sejam tomadas medidas com o fito de se obtcr a 

rccomposicao inflacionaria das parcelas rcrnuncrarorias dos scrvidores do Ministerio 

Pub Ii co da U niao, rendo como base a variacao do t ndicc N acional de Prccos ao 

Consumidor Ample - IPCA, na forrna a scr ponderada por esta Egrcgia lnstiruicao 

atraves da Douta Cornissao Permanente de Gestao da Carreira dos Servidores. 

I.III- CONSIDERA<;OES GERAIS: 

Ao aprcscntar o rcfcrido requerimcnto, cumprc csclarcccr quc nao sc 

trata aqui da revisao gcral anual prcvista no art. 37, X, da CI•: mas sim <le uma 

rccomposicao para garantir a higidcz da rcmuncracao . Sobrc cssa diferenca, cabc citar 

o cntcndirncnto de I Icly Lopes Mcirclles: 

l la duas especics de aurnenro <le vcncimcnros: uma gcncrica, 
provocada pcla altcracao do poder aqui itivo da mocda, a qual 
podcriamos dcnominar de aumento improprio, por sc tratar, na 
vcrdadc, de um rcajustarnento dcstinado a mantcr o cquilibrio <la 
siruacio financeira dos scrvidores publicos; e outra espccifica, 
gcralmcnte fcita a rruu:gcm da lei que concede o aumcnro gcral, 
abrangendo dctcrminados cargos ou classes funcionais e 
rcprcsentando rcalmente uma elcvacio de vencimenros, por sc fazer 
cm f ndiccs nao proporcionais ao do dccrescimo do podcr 
aquisicivo.(in Dircito Administrative Brasilciro, 29acd. Sao Paulo: 
Malhciros, 2004. p. 459). 

6 
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Em sintcse, as Associacocs rcquerentes nao buscarn, por rncio do 

prescntc requerirnento, o aumcnto salarial real, mas apenas que se garanta quc as 

parcclas rernuncratorias do ano 2022 cquivalha ao quc o servidor rcccbia no ano de 

2006 e 2016, respectivamcnte no quc sc referc a fun�ao de confianca e ao cargo 

comissionado, conforrne Parcccres Tecnicos apcnsados, 

Nessa linha de intelcccao, cssa rcposicao inflacioruiria nao reprcscnta 

conquista de mclhoria ou aumcnto remuncratorio, pois apcnas rcsgata o podcr 

aquisitivo subtraido pcla clcvacao do custo de vida, vcz quc rnantern o valor real dos 

salaries. 

Ncsse sentido, a Lei de Diretrizes Orcamentarias do anode 2022 Q ... ci 

n° 14.194 de 20 de agosto de 2021) nao vcda o cncaminhamcnto <le projctos de lei ao 

Congrcsso Nacional com essa finalidade, Vcja: 

Art. 109. Para atcndimcnto ao disposto no inciso II do§ 1° do art. 
169 da Constiruicao, obscrvados as disposicocs do incise I do 
rcfcrido pacigrafo, os limircs estabclccidos na Lei Complcrncnrar n° 
1 0 I , de 2000 - J .ei de Responsabilidadc I -iscal, e as condicocs 
estabelecidas no art. 106 dcsra Lei, ficam autorizados: 
I - a criacao de cargos, funcocs e grctificacocs por mcio de 
transforrnacao de cargos, funcocs c gratificacoes quc, 
justificadamcnre, nao irnplique aurnento de dcspcsa: 
JI - o provimcnro cm ca.rgos efcuvos e cmprcgos, funcoes, 
gratificai;oes ou cargos em cornissao vagos, quc cstavarn ocupados 
no mes a quc se refere o caput do art. 102 c cujas vacancias nfio 
tcnham resultado cm pagamento de provcntos c..lc aposcnradoria ou 
pcnsao por morte; 
111 - a contratacao de pcssoal por tempo determinado, quando 
caractcrizar subsriruicao de servidorcs c cmprcgados publicos, desdc 
quc cornprovada a disponibilidade orcarnentaria; 
IV - a criacao de cargos, fun�oes e gratifica�oe , o provimcnto 
de civis ou militates, o aumeoto de despesas com pessoal 
relativas a concessao de quaisqucr vantagens, aumeutos de 
remuneracao e altcra�oes de estrutura de carreiras, ate o 
mootante das quantidades e dos limites orcamentarios para o 
exercicio e para a despe a anualizada constantes de anexo 
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espccifico da Lei Orcamentaria de 2022, cujos valores deverao 
constar de programa�ao orcamentaria especifica e scr 
compativeis com os limites estabelecidos na Lei 
Complementar n° 101, de 2000 - Lei de Re ponsabilidade 
Fiscal, oao abrangidos nos incises I ao Ill; 
V - a rcestrururacao de carreiras que nfio irnpliquc aurnento de 
dcspcsa; 
VI - o provimento cm cargos cm cornissao, funcoes c granficacocs 
cxisrcntes, desde que comprovada clisponibilidadc orc;amcnciria; 
VII - a revisao geral aouaJ de que ttata o incise X do caput do 
art. 37 da Constituicao, observado o d.isposto no inciso VIII 
do caput do art. 73 da Lein° 9.504, de 1997; e 
VI 11 - o provimento de cargos c funcoes relatives aos concursos 
, igcrucs da Policia Federal (Pl-), da Policia Rodoviaria Federal (PRF) 
c do Depa.rtamcmo Pcnitcnciario Nacional (DEP.EN), ate o 
monrantc das quantidades c dos lirnites orcamentarios constanrcs de 
ancxo cspccifico da Lei Orcamcneiria de 2022, cujos valorcs 
dcvcrao consta.r de programacao orcamenciria cspccifica c ser 
compativcis com os limitcs c tabelccidos na Lei Cornplernentar n° 
IO 1, de 2000 - Lei de Responsabilidadc Fiscal, nao abrangidos nos 
incises J a IV. 

Contudo, cicntcs da real siruacao do pais, ncste memento, as 

Rcqucrcntes plcitciam apcnas a rccomposicao salarial, rcsguardando os lirnitcs lcgais, 

principalrncntc na vigencia da Emenda Constitucional 95/2016. Dcvcndo, para tanto, 

limitar ao <JUC a propria legislacao pcrmitc, isto c: 
rt. 107. Ficam cstabclecidos, para cada exercicio, Ii mites 

individualizados para as dcspcsas primaries: ( ... ) 

IV - do Ministcrio Publico da niao c do Conselho Nacional do 
Ministcrio Publico; e ( ... ) 

§ 1" Cada um dos lirnitcs a quc sc ref ere o caput desrc arrigo 
cquivalera: ( ... ) 

II - para os exercicios posteriores, ao valor do limite referente 
ao exercicio imediatameote anterior, corrigido pe1a variacao 
do indice Naciooal de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA, 
publicado pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica, 
ou de outto indice que vier a substitui-lo, para o periodo de 
doze me es encerrado em junho do exercicio anterior a que sc 
ref ere a lei orcamentaria. 

Diante do cxposto, lcvando cm considcracao o quc preconiza a Carta 

Magna Republicana de 1988 e a Lei de Dirctrizes Orcarncntarias, as Associacocs 
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requerentes solicitam perante a Vossa Excelencia, a recomposicao inflacionaria das 

parcelas remunerat6rias dos servidores do Ministerio Publico da Uniao, tendo como 

base a variacao do Iodice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA. 

De toda forma, considerando que e necessario que a recomposicao 

salarial venha por intermedio de lei, fundamental e que o Ministerio Publico da Uniao 

tome as medidas necessarias para, dentro de sua independencia financeira, 

encaminhar ao Poder Executivo proposta para recornposicao rernuneratoria dos 

servidores. 

II - DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, REQUER que Vossa Excelencia tome as medidas 

necessarias para encaminhar ao Congresso Nacional projeto alterando as Leis n." 

11.415/2006 e 13.316/2016 e, com vistas a recompor as parcelas remunerat6rias dos 

servidores no percentual de 87,77% no que tange as funcoes de confianca (FC), 

valor acumulado das perdas salariais de dezembro de 2006 ate marco de 2022 e no 

percentual de 32,47% no que tange os cargos comissionados (CC) referente ao 

periodo entre junho de 2016 a rnarco de 2022. 

Ainda, requer que as publicacoes relativas ao presente requerimento 

sejam enviadas ao e-mail do Representante das Associacoes Representativas de 

Servidores do Ministerio Publico da Uniao para a Cornissao Permanente de Gestao 

da Carreira dos Servidores, qual seja juridico@asmpf.org.br com copia para o e-mail 

contato@estillacrocha.com. 

Com votos de estima e elevada consideracao, 

ARAUJO 
Representante das Associa - es na Comissao ermanente 

de Gestao da Carreira dos Servidores do MPU 
GRUP04 
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Brasília, 28 de junho de 2022. 

 
 
 
Finalidade: RECOMPOSIÇÃO SALARIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SÍNTESE 

 

Trata-se de uma análise técnica solicitada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL visando apresentar valores para recomposição salarial 

devida em virtude de perdas inflacionárias do período entre 12/2006 (data do último 

ajuste das funções de confiança) e 03/2022. 

 



 

 

2. METODOLOGIA DO TRABALHO 

O valor apurado de recomposição salarial devido foi calculado    com observância 

aos seguintes parâmetros: 

a) Período do cálculo: dezembro de 2006 a março de 2022; 

b) Aplicação dos valores devidos das funções de confiança (FC-1, FC-2, FC-3); 

c) Apuração dos valores corrigidos; 

d) Valores atualizados para 03/2022; 

e) Indexador monetário adotado na atualização da conta: IPCA; 

 

3. DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO 

 

O índice utilizado para atualização dos valores de Vencimento e GAMPU 

(Gratificação  de Atividade do  Ministério Público da União), foi o IPCA, de acordo com 

o MANUAL DE CÁLCULOS  DA  JUSTIÇA FEDERAL, onde a tabela utilizada trazem os 

seguintes valores mês a mês: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Com isso, feito o somatório dos índices acumulados no período, chega-se a um 

percentual de 87,77% de Variação do Índice IPCA entre o período de 01/2007 a 

03/2022. 

 
4. DO EFEITO SOBRE AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS 

Os valores atuais recebidos pela ocupação nos cargos de confiança estão 
demonstrados no quadro a seguir: 

 



 

 

 

Aplicando-se os percentuais de reajuste encontrados entre o período de 01/2007 

a 03/2022 (87,77%), obtém-se os valores atualizados das funções de confiança na 

seguinte proporção: 

 

5. CONCLUSÃO 

 

De acordo com a metodologia descrita do item “2”, os valores ajustados  passariam a 

ser os seguintes: 
1º - FC-1 – Valor da Função: DE R$ 1.019,17 para R$1.913,70; 

2º - FC-2 – Valor da Função: DE R$ 1.185,05 para R$2.225,17; 

3º - FC-3 – Valor da Função: DE R$ 1.690,32 para R$3.173,91; 
 

Concluindo, coloco-me à disposição dos senhores para demais esclarecimentos 

julgados necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
JURIS CÁLCULOS JUDICIAIS LTDA 

CNPJ 31.655.320/0001-03 
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1. SÍNTESE 

 

Trata-se de uma análise técnica solicitada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL visando apresentar valores para recomposição salarial 

devida em virtude de perdas inflacionárias do período entre 06/2016 (data do último 

ajuste dos cargos comissionados) e 03/2022. 



 

 

2. METODOLOGIA DO TRABALHO 

O valor apurado de recomposição salarial devido foi calculado    com observância 

aos seguintes parâmetros: 

a) Período do cálculo: junho de 2016 a março de 2022; 

b) Aplicação dos valores devidos dos cargos comissionados (CC-1, CC-2, CC-3, 
CC-4, CC-5, CC-6, CC-7); 

c) Apuração dos valores corrigidos; 

d) Valores atualizados para 03/2022; 

e) Indexador monetário adotado na atualização da conta: IPCA; 

 

3. DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO 

 

O índice utilizado para atualização dos valores de Vencimento e GAMPU 

(Gratificação  de Atividade do  Ministério Público da União), foi o IPCA, de acordo com 

o MANUAL DE CÁLCULOS  DA  JUSTIÇA FEDERAL, onde a tabela utilizada trazem os 

seguintes valores mês a mês: 

 



 

 

 

 

 

                        

 

Com isso, feito o somatório dos índices acumulados no período, chega-se a um 

percentual de 32,4754% de Variação do Índice IPCA entre o período de 07/2016 a 

03/2022. 



 

 

 
4. DO EFEITO SOBRE AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS 

Os valores atuais recebidos pela ocupação nos cargos comissionados estão 
demonstrados no quadro a seguir: 

 

 
 

Aplicando-se os percentuais de reajuste encontrados entre o período de 07/2016 
a 03/2022 (32,4754%), obtém-se os valores atualizados das funções de confiança na 
seguinte proporção: 

 

 



 

 

5. CONCLUSÃO 

 

De acordo com a metodologia descrita do item “2”, os valores ajustados  passariam a 

ser os seguintes: 

 

1º - CC-1 – Valor da Função: DE R$ 3.461,96 para R$4.586,25; 

2º - CC-2 – Valor da Função: DE R$ 4.962,19 para R$6.573,68; 

3º - CC-3 – Valor da Função: DE R$ 5.482,97 para R$7.263,59; 

4º - CC-4 – Valor da Função: DE R$ 9.216,74 para R$12.209,91; 

5º - CC-5 – Valor da Função: DE R$ 11.382,88 para R$15.079,52; 

6º - CC-6 – Valor da Função: DE R$ 12.940,02 para R$17.142,34; 

7º - CC-7 – Valor da Função: DE R$ 14.607,74 para R$19.351,66; 

 
 

Concluindo, coloco-me à disposição dos senhores para demais esclarecimentos 

julgados necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
JURIS CÁLCULOS JUDICIAIS LTDA 

CNPJ 31.655.320/0001-03 
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