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SERVIDORES DO CNMP RECEBEM SALÁRIO

AGORA É FATO: DE JULHO COM MAIS DOIS PADRÕES
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Servidores do MPF, MPDFT, MPT e MPM são preteridos por procurador-geral da República

EDIÇÃO ESPECIAL MPU
Nesta segunda-feira (22), os servidores do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP receberam seus
salários com o reenquadramento com
mais dois padrões.
Enquanto lá o clima é de comemoração, nos outros locais de trabalho
do Ministério Público a revolta toma
conta de todos os servidores que foram
preteridos pelo procurador-geral da
República.
Por um lado, o pagamento dos
salários dos servidores do CNMP com
a progressão de mais dois padrões
consolida a tese que o Sindjus defende
desde o envio do PL 4362 em agosto
de 2012 e esse precedente é motivo
de comemoração para todos os servidores do Ministério Público e do
Judiciário. Contudo, a falta de sensibilidade do PGR causa revolta, que agora
precisa se concretizar em mobilização.
Servidores que fizeram o mesmo
concurso público, que se movimentam
entre os diversos órgãos do Ministério
Público por meio de um concurso
nacional de remoção e principalmente
que estão submetidos à mesma legislação (Lei 11.415/2006) têm tratamento
diferenciado pela mesma pessoa.

Como presidente do CNMP, o procurador-geral assinou portaria que reenquadrou os servidores do Conselho
de forma justa, mas como PGR chegou
a cometer a ilegalidade de congelar
os servidores que estão nos padrões
A1 e A2 ao regulamentar a Lei 12.773,
que reduziu os padrões das carreiras
do MPU de 15 para 13, aglutinando os
padrões A1, A2 e A3 no novo A1.
Em seus últimos dias de mandato

como PGR, Gurgel tem a chance de
mudar sua marca, pois já é unânime
entre os servidores do MPU a opinião
de que sua gestão ficará marcada
como a pior da história do MPU.
Para exigir o mesmo tratamento
para todos os servidores do MPU no
que diz respeito ao reenquadramento
justo, adotado pelo CNMP, vamos
realizar ato público no dia 2 de agosto,
sexta-feira, às 15 horas, na PGR.

ENTENDA MELHOR

O REENQUADRAMENTO COM MAIS DOIS PADRÕES
POR QUE É PRECISO FAZER
O REENQUADRAMENTO DOS
SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
E DO MPU?
Ao enviar os projetos de lei
4363 e 4362, que reajustavam
a GAJ e a GAMPU respectivamente, tanto o STF quanto a
PGR reduziram os padrões das
carreiras dos servidores de 15
para 13, aglutinando os padrões
A1, A2 e A3 no novo padrão A1.
Isso trouxe a possibilidade de
servidores mais novos na carreira
serem progredidos antes dos
mais antigos, desrespeitando o
princípio da antiguidade, além de
promover a retirar dos servidores
de duas de suas progressões já
conquistadas.
QUAL É A PROPOSTA DO SINDJUS PARA O PROBLEMA DO
REENQUADRAMENTO?
O Sindjus, assim que os projetos de lei foram enviados ao
Legislativo em agosto de 2012,
construiu e desde lá defende a
tese de que a solução para o reenquadramento é manter os servidores em seu padrão nominal.
O QUE O JUDICIÁRIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO FIZERAM?
O Judiciário e o MPU criaram
um novo problema ao não ouvir o
Sindjus, pois congelaram os servidores posicionados nos padrões

A1 e A2, ferindo o artigo 8o da Lei
11.415 e o artigo 9o da Lei 11.416,
ambas de 2006.
P O R Q U E O S S E RV I DORES DO CNMP
TIVERAM O REENQUADRAMENTO?
O Plenário do CNMP
aprovou, no dia 21 de
m a i o, p o r u n a n i m i dade, o PCA que requeria nova interpretação à Lei n° 12.773/12,
com o reenquadramento
dos servidores no padrão
condizente com a quantidade de progressões/promoções alcançadas. No dia 20
de junho, o mesmo plenário consolidou a decisão favorável aos
servidores. No dia 17 de julho foi
publicada a Portaria nº 195, assinada pelo presidente do CNMP,
reenquadrando os servidores
do Conselho em seus antigos
padrões, com efeito retroativo a
janeiro de 2013. No pagamento
de agosto, esses servidores receberam seus salários já com o padrão corrigido (média de 6% de
reajuste no vencimento).
O PRECEDENTE DO CNMP JÁ FOI
APRESENTADO AOS OUTROS
ÓRGÃOS?
A partir da decisão do CNMP,
o Sindjus apresentou, no dia 29

de maio, aditamento aos processos administrativos do STF e
PGR, para solicitar isonomia de
tratamento entre os servidores do
Judiciário e os demais servidores
do MPU com os servidores do
CNMP.
Agora é com você, servidor
Atenda o chamado do Sindjus
e participe do ato no dia 1 o de
agosto, às 15 horas, em frente à
PGR. Só com uma grande mobilização conquistaremos o reenquadramento justo para todos os
servidores do MPU.

SINDJUS CONVÊNIOS
O Sindjus ﬁrmou convênio com a Tudótica e agora você tem um super-desconto na compra de Ray Ban (de R$ 449 por R$ 375) e lentes de contato (de R$ 175 por R$ 130)

