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Ofício nº 008/2022secp  

 

Brasília, 18 de janeiro de 2022. 

 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Antônio Augusto Brandão de Aras 

Procurador-Geral da República – PGR 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 

Brasília – DF 

 

 

 

 

Assunto: requer audiência para tratar de questões referentes à política 

salarial, perdas inflacionárias, recomposição salarial para os servidores do 

MPU.  

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República,  

 

 

A Fenajufe – Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário 

Federal e Ministério Público da União vem requer a designação de audiência 

com Vossa Excelência para tratar de questões referentes à política salarial, 

perdas inflacionárias, recomposição salarial para os servidores do MPU. 

A Fenajufe é entidade sindical de grau superior que congrega 26 (vinte e 

seis) sindicatos filiados em todo território nacional, legitima representante 

sindical dos servidores do PJU e MPU, com fundamento no artigo 8º, III, da 

Constituição da República e Registro Sindical deferido Processo n° 

19964.106120/2021-92 (SC21006). 
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Como é de conhecimento público, com a aprovação do PLN (Projeto de Lei 

Orçamentária) no dia 21/12, os parlamentares garantiram previsão orçamentária 

para conceder aumento salarial para apenas a um setor do funcionalismo público 

com aporte de R$ 1,7 bilhão.  

Importante ressaltar que não somos contrários a nenhum reajuste dado a 

qualquer trabalhador, mas não há como admitir que uma determinada categoria 

seja privilegiada com finalidades claramente eleitoreiras em detrimento de outras 

categorias. 

Debaixo da desculpa de que não há como dar reajuste para todos, haja vista 

o país estar passando por uma séria crise econômica, que atinge também aos 

servidores públicos, o Congresso Nacional destina para o fundo eleitoral um valor 

de R$ 4,9 bilhões, quase 150% maior do que o destinado para as eleições de 2020, 

que foi de R$ 2 bilhões, caracterizando a sua falta de sensibilidade para com a 

sociedade brasileira.  

Dessa forma, faz-se urgente que o Ministério Público da União se pronuncie 

na defesa de seu quadro de trabalhadores e preste atenção ao descontentamento e 

insatisfação que tem crescido no ambiente de trabalho. 

Assim, a Fenajufe requer a adoção de providências para garantir tratamento 

isonômico a todos os servidores públicos sem distinção e privilégios, bem como 

atuação em defesa dos servidores do MPU e para isso, requer audiência com 

Vossa Excelência para tratar das questões referentes à política salarial, perdas 

inflacionárias, recomposição salarial para os servidores do MPU.  

Importante ressaltar que os servidores do MPU encontram-se  apreensivos 

tendo em vista a  crise econômica existente no país, o crescente aumento da 

inflação e a grande defasagem salarial que já perdura desde o último reajuste em 

2019.  
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Contando com o atendimento do pedido de audiência com Vossa Excelência 

para apresentarmos o referido estudo, apresentamos nossas cordiais saudações. 

Respeitosamente, 

 

 

 

Thiago Duarte Gonçalves Roniel Andrade 

Coordenador de Formação Política e 

Organização Sindical 

Coordenador de Imprensa e Comunicação 

  

 

 

Fernando Freitas Evilásio da Silva Dantas 

Coordenador de Administração e Finanças Coordenador Executivo 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Policarpo Fagundes 

Coordenador de Administração e Finanças 


