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NOTA TÉCNICA
1
 - COMPORTAMENTO SALARIAL 

 

Os Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia, assim como a maioria 

das categorias de servidores públicos, estão sem reajustes salariais desde o ano de 2015. Esta 

situação provocou grande defasagem salarial agravada ainda mais pela inflação que assola o 

Brasil. Imperioso destacar, que sucessivas crises econômicas e a Pandemia Covid-19 

provocaram cenários ainda mais duros, no que concerne à reposição salarial dos servidores da 

Bahia, a exemplo da Lei Complementar 173/2020, que impediu qualquer tipo de reajuste ou 

aumento salarial, desde março de 2020 até dezembro de 2021, sendo que, neste período de 

quase 02 anos de sucessivas crises, a inflação atingiu índices que há muito tempo não se 

observava no país, podendo chegar a dois dígitos neste mês de dezembro/2021.  

 

Curial registrar, que o ideal, ao nosso sentir, seria o pagamento do reajuste salarial 

em apenas uma única parcela, tendo em vista que não há em reajustes, a incorporação de 

ganho real, mas sim correção da inflação. Com a inexistência de reajustes nos anos de 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, a situação econômica dos servidores do Ministério Público do 

Estado da Bahia torna-se, de uma maneira geral, a cada dia mais dramática. 

 

Convém destacar que, por meio de estudo técnico de perdas salariais do período 

janeiro de 2015 a outubro de 2021, realizado pelo DIEESE para os servidores dos serviços 

auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia, os quais se encontram em similar situação 

salarial dos Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia, o referido instituto de 

estatística fixou como marco inicial para o acompanhamento dos salários o poder de compra 

que vigorava em 01 de janeiro de 2014. Desse modo, observa-se através do quadro resumo 

abaixo, que no período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de outubro de 2021 o IPCA-IBGE e o 

INPC-IBGE apresentaram uma variação de, respectivamente 48,24% e 49,35% de perdas 
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salariais para aqueles servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, sendo que ainda houve 

reposições salariais nos meses de março de 2015 e novembro de 2015, totalizando um reajuste 

de 6,41% no período.  

 

Todavia, essas reposições zeraram as perdas inflacionárias do ano de 2014. Sendo 

assim, as perdas inflacionárias do período janeiro de 2015 a outubro de 2021, ainda não foram 

repostas. Para que os salários daqueles servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, em 1º de 

novembro de 2021, retornassem ao mesmo poder de compra de 01 de novembro de 2015, 

quando o reajuste de 6,41% foi pago integralmente, a reposição necessária sobre os salários 

de novembro de 2021 seria de 48,24% pelo IPCA-IBGE e de 49,35% de acordo com o INPC-

IBGE. 

 

Reajuste salarial no período 6,41% 

IPCA-IBGE acumulado no período  

Perda salarial até 31 de outubro de 2021 

Reajuste necessário em 01 de novembro de 2021  

57,74% 

32,54% 

48,24% 

INPC-IBGE acumulado no período  

Perda salarial até 31 de outubro de 2021  

Reajuste necessário em 01 de novembro de 2021  

58,92% 

33,04% 

49,35% 

 

Observa-se, desta forma, que os Servidores do Ministério Público sofreram 

idênticas perdas salariais em função da ausência de reposição salarial durante o período de 

janeiro de 2015 a outubro de 2021, conforme aponta o estudo realizado pelo DIEESE em 

relação aos servidores do TJ-BA. 

 

PERDAS INFLACIONÁRIAS E POSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO 

 

Inicialmente, torna-se essencial observar no caso dos Servidores do MP-BA, que, 

em relação aos valores alcançados pelo último reajuste (2015 – 6,31%), as perdas 

acumuladas, até dezembro de 2021, já alcançavam 44%, ou seja, apenas para que seja 

preservada a irredutibilidade salarial frente à inflação, deverá ser concedida, em janeiro de 



 
2022, revisão geral da ordem de, no mínimo, 10,74% (IPCA acumulado de 12 meses ref. 

NOV/2021) e repactuar, por exemplo, os 34% restantes para os quatro anos seguintes.  

 

Neste contexto, em função da ausência de cumprimento do disposto no art. 37, X 

da Constituição, que assegura a revisão geral anual, com o fim de preservar a expressão 

monetária dos vencimentos e subsídios dos servidores e agentes públicos, observa-se não 

apenas a consolidação dessas perdas, mas o seu agravamento. A inflação medida pelo IPCA, 

observada no período de novembro de 2020 a novembro de 2021, já atinge 10,74%. Segundo 

o Boletim Focus do Banco Central, de 13 de dezembro/2021, a mediana das previsões dos 

analistas para a expansão do PIB é de uma taxa de crescimento em torno de 1,0 a 2,1% para 

2022. Ainda de acordo com o mesmo Boletim, com relação à inflação, o IPCA deve alcançar 

um índice de 3,5%. Com o movimento da pressão inflacionária, no que se refere aos juros 

básicos da economia, espera-se uma taxa em torno de 7% ao fim do período.  

 

A meta de inflação estabelecida pelo Banco Central para o ano de 2022 é de 3,5%, 

com intervalo de tolerância até 1,5 p.p, podendo chegar, portanto, a 5% (taxa de 2,00 a 

5,00%). Mas, na atual conjuntura, é bastante plausível que a inflação se situe no limite 

superior da meta. O Banco Central aponta que, em seu cenário de referência, a probabilidade 

de a inflação ficar acima do teto da meta no ano que vem é de 41%
2
. Caso se confirme a 

perspectiva de inflação de 5,00% em 2022 (limite superior da meta do BACEN), as perdas 

acumuladas, desde janeiro de 2015, data da concessão do último reajuste para os 

servidores do Ministério Público, atingirão mais de 44,00%. Ou seja, para a recomposição 

do poder aquisitivo acumulado desde janeiro de 2015, seria necessário em janeiro de 2022 um 

reajuste linear de, no mínimo, 10,74% (IPCA acumulado de 12 meses ref. NOV/2021) e 

repactuar os 34% restantes nos próximos quatro anos para todos os servidores do Ministério 

Público.  

 

Vale pontuar que, de acordo com o presidente do Instituto dos Auditores Fiscais 

(IAF), Marcos Carneiro, o Estado da Bahia, neste último quadrimestre, teve um acréscimo de 

receita de 9,2% em relação ao primeiro quadrimestre do ano. Ele argumentou também que o 
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Estado deverá ter em 2021 um superávit de R$ 4 bilhões. O percentual do orçamento 

destinado a pagamento de pessoal este ano está em torno de 36,9% enquanto o limite 

prudencial destinado a este item é de 46,7%, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade 

Fiscal
3
 (LRF). “Essa folga de R$ 4 bilhões, o Governo do Estado pode usar para reposição das 

perdas inflacionárias”, pontuou o presidente do IAF. Segundo ele, as perdas dos servidores 

entre 2015 e 2021 (Período em que ficaram sem reajuste), estão na casa dos 44%. “No 

mínimo, o Executivo deveria, em 2022, repor as perdas inflacionárias deste ano, que se 

aproximam de 10% e repactuar os 34% restantes para os quatro anos seguintes. Se existe 

folga fiscal para tal finalidade, o Estado precisa assumir esse compromisso de fazer essa 

recomposição” (fonte: https://www.al.ba.gov.br/midia-center/noticias/52744). 

 

Dessa forma, a referida recomposição deverá ser buscada pela via de 

reestruturação remuneratória, cujo resultado deverá contemplar recomposição de, no mínimo, 

10,74% (IPCA acumulado de 12 meses ref. NOV/2021) e repactuar os 34% restantes nos 

próximos quatro anos.  

 

LIMITES FISCAIS E POSSIBILIDADES 

 

A Emenda Constitucional nº 95, de 2016, instituiu o “Novo Regime Fiscal”, e, na 

forma do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceu um “teto” 

de despesas, a ser observado por cada órgão e Poder, a partir de 2017 até o ano de 2036.  

Abaixo Proposta Orçamentária PLOA 2022 – BAHIA. 
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Tabela 2 – Evolução do Limite de Despesas por órgão – Bahia - ({R$ 1,00} 2017-2021)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas 2017 
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Despesas 2020 
 

Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – BAHIA 2018 até 20214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise dos quadros e tabelas acima evidencia que o Ministério Público da 

Bahia possui um rigoroso e eficiente controle fiscal, uma vez que a série histórica mostra que, 

em 2018, a despesa com pessoal foi de 1,4%, contra 1,48% em 2019 e caindo para 1,4% em 

2020. Já em outubro de 2021 temos a marca de 1,34%, sendo este um valor de despesa de 

pessoal menor que os últimos três anos. A responsabilidade fiscal e a folga existente 

permitirão ao Ministério Público atender a demanda orçamentária da possível reposição 

salarial consoante a proposta apresentada, considerando o PLOA 2022 apresentado pelo 

Governo da Bahia na Mensagem nº 5.284/2021 publicada no diário da Assembleia 

Legislativa da Bahia em 30/09/2021. Assim, a proposta do Sindsemp/BA visa contemplar 

recomposição de, no mínimo, 10,74% (IPCA acumulado de 12 meses ref. NOV/2021) e 

repactuar os 34% restantes nos próximos quatro anos. 
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PROPOSTA DE REAJUSTE SALARIAL DO SINDSEMPBA 

 

RECOMPOSIÇÃO LINEAR DOS SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES DO 

MP-BA NA ORDEM 18,74% a partir de Janeiro de 2022, com repactuação de 25,26% nos 

próximos quatro anos, totalizando 44% de recomposição salarial. 

 

Cumpre observar, que a reivindicação do Sindsempba visa à recomposição 

salarial dos servidores do MP-BA para fazer frente à inflação que já provocou enormes 

prejuízos financeiros, que impactam diretamente na vida dos servidores e dos seus familiares. 

Assim, não se está cogitando AUMENTO SALARIAL, o que seria ideal, no entanto 

entendemos que, no momento, a nossa proposta de recomposição salarial poderá amenizar a 

situação de defasagem salarial dos servidores do MP-BA. 

 

Assim sendo, reivindica-se o cumprimento legal de mandamento constitucional 

que torna obrigatória a recomposição salarial para que os servidores possam trabalhar com 

maior segurança e mais estímulo, tendo como resultado uma maior produtividade de trabalho 

que possa atender amplamente toda a população baiana da melhor forma possível. Ressalte-se 

que o trabalho no Ministério Público vem sendo desempenhado em alto nível pelo quadro de 

servidores (Assistente, Analistas, Motoristas, Comissionados e Assessores), que atuam em 

todo o Estado da Bahia para atender a sociedade e o interesse público com qualidade e 

excelência. 

 

 

                                BEL. ALMIR IZIDÓRIO OLIVEIRA DA SILVA 
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