
ATA  DA  1ª  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  SINDICATO  DOS

TRABALHADORES EFETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

SERGIPE — SINDSEMP-SE, CNPJ n° 22.076.314/0001-00.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15

(quinze)  horas  e  15  (quinze)  minutos,  de  maneira  virtual,  através  da  plataforma

Google  Meet,  foi  feita  a  segunda chamada  da  1ª  (primeira)  Assembleia  Geral

Ordinária do SINDSEMP-SE, no ano de 2021 (dois mil e vinte e um). A Assembleia

foi presidida pelo Coordenador de  Relações Institucionais e Comunicação Antônio

Carlos Andrade de Carvalho e secretariada pelo  Coordenador de Secretaria Geral

Izac Silva de Jesus. Inicialmente, o Presidente da Assembleia apresentou as pautas

da assembleia, a saber: o resultado da última reunião com o PGJ (Procurador-Geral

de Justiça), Campanha Salarial 2021, evento do Dia Internacional da Mulher e outros

informes. Primeira pauta: o resultado da última reunião com o Procurador-Geral de

Justiça,  realizada  no  mês  de  janeiro. O presidente  informou que,  na  reunião,  o

dirigente do DIEESE, Dr. Luís Moura, expôs ao PGJ que há espaço financeiro para a

recomposição dos vencimentos, bem como há permissão constitucional e legal para

tanto. O SINDSEMP-SE oficiou o PGJ, anexando parecer jurídico do Dr. Maurício

Gentil, informando a possibilidade jurídica da recomposição, no importe de 5,25%

(cinco vírgula vinte e cinco por cento), correspondente ao índice oficial de inflação.

Na reunião com o PGJ, foi abordado o tema das relotações de ofício como forma de

punição. O novo PGJ garantiu que, em sua gestão, não haverá nenhuma espécie de

punição prévia,  devendo ser  respeitado o trâmite do procedimento administrativo

para aplicação de penalidade. Ainda na reunião, o PGJ sinalizou que não realizará,

em  sua  gestão,  concurso  público  para  provimento  do  cargo  de  Analista,  mas

somente para o cargo de Técnico, com concessão de funções gratificadas para os

ocupantes  destes  cargos.  O  SINDSEMP-SE,  na  reunião,  manifestou  sua

contrariedade  com  esta  decisão,  por  entender  que  a  medida  consiste  em

desvalorização da categoria, além do risco de aumento de casos de assédio moral.
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O Sindicato requereu ainda a retirada do limite de valor da Gratificação Especial

Operacional II (GEO II); em resposta, o PGJ comprometeu-se a analisar o pleito. O

Sindicato  requereu  também  a  criação  de  uma  Comissão  para  analisar  a

possibilidade de paridade entre as carreiras auxiliares do Tribunal de Justiça e do

Ministério  Público de Sergipe.  O SINDSEMP-SE oficiou  ao PGJ,  posteriormente,

indicando  as  pautas  a  serem  tratadas,  a  saber:  simetria  de  carga  e  horária  e

vencimentos  (TJ  e  MP);  quadro  deficitário  de  servidores;  regulamentação  da

remoção  por  Resolução  do  Colégio  de  Procuradores;  ampliação  do  regime  de

teletrabalho; revogação do limite de valor da GEO II. Aberta a palavra à categoria

para  indicação  de  membros  da  comissão,  não  houve  deliberação  acerca  da

composição  da  comissão,  embora  alguns  nomes  tenham  sido  ventilados.  Não

havendo impugnações, passou-se à segunda pauta.  Segunda pauta: a campanha

salarial  para o ano de 2021.  O Sindicato requereu ao PGJ a recomposição dos

vencimentos e dos auxílios. Por sua vez, o gestor comprometeu-se a submeter o

pleito ao setor financeiro  da Instituição;  contudo,  não houve resposta até aquele

momento. Destarte, o Sindicato entendeu que era o momento de iniciar a campanha

salarial, apenas de forma interna com a categoria, com o título “Recomposição não é

aumento”.  Na  oportunidade,  o  Presidente  expôs  a  arte  da  campanha,  para

confecção  das  camisas  e  justificou  o  fato  da  campanha  ser  realizada  somente

internamente,  por  razões  políticas.  Aberta  a  palavra  à  categoria,  não  houve

questionamentos pelos filiados. Em seguida, foi informado o início da confecção das

camisas, em todos os tamanhos disponíveis, para posterior distribuição aos filiados.

Após questionamento da filiada Helena Christina, justificou-se a não realização de

atos  presenciais  da  campanha  salarial,  por  conta  da  pandemia  de  COVID-19.

Terceira Pauta: evento do Dia Internacional da Mulher. O presidente justificou a não

realização  de  evento  presencial  por  conta  da  pandemia  e  informou  que  seria

realizada uma live, com uma profissional a ser contratada. Quanto aos brindes, foi

sugerido o sorteio de brindes para as filiadas participantes da live, como forma de

prestigiar o evento, a ser realizado na semana no dia da Mulher. Quarta pauta:

outros  informes.  O  presidente  divulgou  a  realização  de  treinos  funcionais  e  de

corrida, às terças, quartas e quintas-feiras, exaltando a adesão de diversos filiados.
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Os treinos estão abertos apenas para filiados, de forma gratuita. Frisou-se que a

continuidade dos treinos está condicionada à adesão da categoria. Em seguida, foi

aberta  a  palavra  à  categoria.  Após  solicitação  dos  filiados,  foram  novamente

expostos  os  resultados  com  a  reunião  com  o  PGJ,  além  da  possibilidade  de

ampliação  do  teletrabalho.  A  filiada  Greziele  questionou  o  presidente  sobre  a

quantidade de nomeações para cargos em comissão pela atual administração do

MPSE. Em resposta, o filiado Fábio Erik enfatizou que esta é uma luta antiga do

SINDSEMP-SE, que não há limite legal para nomeações em cargos em comissão,

mas que há entendimento de que o limite é de 30% (trinta por cento), conforme

parecer do PGR em uma ADI. O Presidente se comprometeu a entrar em contato

com a Coordenadoria  de  Assuntos  Jurídicos  para  verificar  o  panorama atual  do

tema. A filiada Juliana questionou acerca da legalidade da suspensão da contagem

de tempo de serviço dos filiados, para fins pecuniários. O Presidente informou que a

suspensão, infelizmente é legal. O Secretário sugeriu que fosse pedido à Assessoria

Jurídica um estudo sobre os limites da suspensão do tempo de serviço. A filiada Elda

informou que houve uma consulta à PGE-SE sobre a legalidade da concessão de

avanços por titulação, à luz da lei complementar do ajuste fiscal, que resultou em

uma resposta favorável à categoria. Nada mais havendo, o Presidente encerrou a

assembleia,  lavrando o  Secretário  a  presente ata,  acompanhada da relação dos

filiados presentes, conforme lista em anexo.

Antônio Carlos Andrade de Carvalho

Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Izac Silva de Jesus

Secretário da Assembleia Geral Ordinária

Rua Porto da Folha, nº 1039, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE

www.sindsempse.com.br / email: sindsempse@gmail.com
P á g i n a  | 3

mailto:sindsempse@gmail.com
http://www.sindsempse.com.br/


LISTA DE FILIADOS PRESENTES À 1ª ASSEMBLEIA GERAL DO SINDICATO

DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE,

NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

1. IZAC SILVA DE JESUS - CPF 02644308593

2. RUIRONALDI DOS SANTOS CRUZ - CPF 01954282508

3. JULIANA PRADO VIEIRA RIOS - CPF 78298687515

4. SAULO DOS SANTOS LOPES CRUZ - CPF: 007.130.025-22

5. JACQUELINE MONTE DE HOLLANDA - CPF:940.139.185.87

6. HUDSON DE JESUS OLIVEIRA

7. JOAO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO

8. MARIA BENILDA BENTO SILVA CPF: 780.748.355-53

9.  GRACE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 02179775501

10.ANTONIO CARLOS ANDRADE DE CARVALHO 02560206552

11. DENISSON SOARES BEZERRA  CPF 01772435546

12.  HELENA CHRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE - CPF – 516.848.705-00

13.  ALEXANDRE GONÇALVES SILVA CPF 011.439.535_76

14.  FLÁVIA PATRÍCIA SANTOS BARRETO- CPF: 967.742.745-87

15.  ELDA MARIA GONÇALVES MENEZES MACEDO - CPF 02668199581

16.  ALEX ESTEVAM DE SOUZA LEITE (CPF: 053.961.437-89)

17.  SIMONE FELICIO DOS SANTOS - CPF: 85217980400

18.  PAULO ROBERTO NUNES DE ALMEIDA: 008.714.595-23

19.  FABIO ERIK MONTE DA SILVA 007.682.825-51 

20.  GREZIELE LIMA MENDONÇA 033.755.815-99
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