
Ofício Circular nº 02/2020                    Aracaju, 27 de outubro de 2020.

Excelentíssimos Senhores candidatos ao cargo de PGJ do MPSE

Deijaniro Jonas Filho
Promotor de Justiça

Eduardo Barreto D'avila Fontes
Procurador de Justiça
Procurador-geral de Justiça de Sergipe

Eduardo Lima de Matos
Promotor de Justiça

Etélio De Carvalho Prado Junior
Promotor de Justiça

José Rony Silva Almeida
Promotor de Justiça

Manoel Cabral Machado Neto
Promotor de Justiça

Nilzir Soares Vieira Junior
Promotor de Justiça

Nesta.

Assunto:  Encaminhamento  de  carta  aberta  aos  candidatos  ao  cargo  de
Procurador-geral de Justiça de Sergipe.

Senhores candidatos,

O  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EFETIVOS  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  SERGIPE –  SINDSEMP-SE,  pessoa
jurídica  de  direito  privado,  entidade  de  classe,  vem  perante  Vossa
Excelência expor e requerer nos termos doravante:
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CONSIDERANDO  que  haverá  pleito  eleitoral  para
escolha  de  Procurador-geral  de  Justiça  do  Ministério  Público  de
Sergipe, a ser realizado no dia 30 de outubro de 2020;

CONSIDERANDO  que  somente  aos  membros  é  dado
o  direito  a  voto  no  referido  pleito  eleitoral,  infel izmente,  inexistindo,
ainda, o exercício da capacidade eleitoral ativa pelos servidores;

CONSIDERANDO que,  a partir  da defesa por avanços
na  democratização  do  Ministério  Público  Estadual,  há  a  compreensão
de  que é  importante  discutir  os  rumos administrativos  da  instituição  de
forma  ampla  e  contemplando  todas  as  categorias  que  compõem  a
diversidade laboral do MPSE;

CONSIDERANDO  que  está  em  tramitação  no
Congresso  Nacional  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  32/2020
que  versa  sobre  a  Reforma  Administrativa  e  que  esta,  se  aprovada,
pode  representar,  no  entendimento  desta  e  de  inúmeras  entidades  de
defesa da classe trabalhadora,  grave ameaça às  carreiras  dos atuais  e
futuros servidores públicos e ao próprio serviço público no Brasil;

CONSIDERANDO  que  há  pautas  de  ordem
pecuniárias  e  não-pecuniárias  pendentes  de  resposta  pela  atual
administração  do  MPSE,  apesar  das  sucessivas  reuniões  com  o  atual
PGJ, Eduardo d’Ávila;

CONSIDERANDO  que  a  pandemia  da  COVID-19
impõe medidas de isolamento social  e  que,  apesar  de estar  em curso o
retorno  gradual  das  atividades  presenciais  no  MPSE,  não  é  seguro  do
ponto  de  vista  sanitário  prosseguir  com  visitas  presenciais  aos
candidatos ao cargo mais alto da administração da instituição; 

O  SINDSEMP-SE,  por  meio  deste  documento,  está
diante  de  toda  a  comunidade  que  perfaz  o  MPSE  buscando  abrir  uma
via  de  diálogo  com  membros  candidatos  ao  cargo  de  PGJ  e  buscando
entendimentos  para  a  valorização,  reconhecimento  e  importância  dos
técnicos  e  analistas  da  instituição,  solicitando  a  pactuação  sobre
questões  relevantes  que  preocupam  a  categoria  conforme  abaixo
discriminadas:
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Compromisso  em  discutir  de  forma  franca,
transparente  e  democrática  as  pautas  pecuniárias  e  não-pecuniárias
dos  Servidores  Efetivos,  demonstrando  disposição  em  realizar  e
disponibil izar com celeridade estudos de ordem financeira referentes às
solicitações  da  categoria  de  modo  a  corrigir  a  histórica  defasagem
salarial  em  que  se  encontram  os  trabalhadores  do  MPSE,  que  hoje
possuem  os  piores  vencimentos  da  categoria  diante  dos  colegas  de
outros estados;

Reconhecer  que Servidores Efetivos do MPSE e suas
respectivas  carreiras  representam  parte  essencial  para  a  garantia  de
qualidade  do  serviço  prestado  pela  instituição  à  sociedade  sergipana,
menos  suscetíveis  a  pressões  ou  coações  externas  na  execução  dos
trabalhos, sendo assim imprescindível a defesa intransigente do serviço
público  e  repúdio  à  Reforma  Administrativa.  É  fundamental
compreender que essa luta não cabe apenas às carreiras dos membros
da  instituição,  mas  também  aos  Servidores  Efetivos  para  garantir  a
continuidade  dos  serviços  prestados,  mantendo  afastado  de  seus
corredores  o  apadrinhamento  polít ico,  o  ingresso  sem  o  devido
concurso  público,  o  desrespeito  aos  direitos,  cargos  e  salários  que  a
carreira  prevê  e  a  estabilidade  para  realização  das  atividades  laborais
sem estarem sujeitos a pressões externas;

Confirmar a importância por mais democratização nas
instâncias  deliberativas  do  MPSE,  estando  disposto  a  discutir  a
participação  ativa  e  legítima  da  entidade  representativa  da  categoria
em reuniões, comissões, no Colégio de Procuradores de Justiça quando
houver  pauta  que  interfiram  diretamente  nos  pleitos,  direitos  e/ou
deveres dos Servidores Efetivos da instituição;

Assumir  um  pacto  firme  de  implementar,  em  diálogo
com  o  SINDSEMP-SE,  uma  ampla  campanha  de  combate  ao  assédio
moral  e  sexual  na  instituição,  de  modo  que  o  órgão  que  mais  deve
incorporar  os  princípios  de  justiça  e  respeito  em  seus  corredores
cumpra  seu  papel  educativo  e  caso  necessário,  disciplinar,  contra
chefias  que  cometam  excessos  que  prejudiquem  a  saúde  e  a
integridade  física,  mental,  psicológica  e/ou  emocional  dos
trabalhadores da instituição.
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O  SINDSEMP-SE  reconhece  a  importância  que  o
cargo  de  PGJ  representa  e  espera  que  essa  função,  ainda  que
transitória,  seja  marcada  pela  valorização  do  segmento  que  compõe,
numericamente,  a  maior  parte  da  força  de  trabalho  da  instituição,
realizando  a  maior  parte  dos  serviços  que  tanto  rendem  elogios  à
instituição.

Ademais,  esta  entidade  solicita  apreciação  das
questões  ora  expostas,  demonstrando  o  republicano  interesse  pelo
diálogo  para  atendimento  às  reivindicações  atuais  e  futuras  da
categoria e a disposição pela negociação transparente e i l ibada. 

Atenciosamente.

Maria Fernanda Souza Carvalho
Coordenadora de Secretaria Geral
Coordenadora Geral/responsável legal

Fábio Erik Monte da Silva
Coordenador de Formação Sindical
Coordenador Geral

Muriel Guimarães Lima
Coordenador de Relações Institucionais e Comunicação

Saulo dos Santos Lopes Cruz
Coordenador de Assuntos Jurídicos 
Coordenador Geral

Ruironaldi dos Santos Cruz
Coordenador de Saúde dos Trabalhadores

Antonio Carlos Andrade de Carvalho
Coordenador de Cultura e Lazer
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Alexandre Gonçalves Silva
Coordenador de Políticas Sindicais

Max Jean Vieira de Oliveira 
Coordenador de Aposentados e Pensionistas
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