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RELATÓRIO 08/2016                      20/07/2016 

Local: Sede da ASCT 

Data: 19 e 20 de julho de 2016 

ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, ASCAPES, APOSEN, ASSEC-MG, ASSEC-RJ, 

ASSIPEN e SINDCT. 

ATIVIDADES  

Reunião com a SRT 

O Fórum de C&T esteve com o Secretário de Relações do Trabalho, Augusto Shiba, com 

quem discutiu os problemas da GQ e da GDACT, ameaçadas por erros de redação que afetarão mais 

de oito mil servidores das carreiras, que perderão até 40% dos seus rendimentos. Também estavam 

presentes o Coordenador-Geral de Negociação e Relações Sindicais, José Borges de Carvalho Filho e 

o Técnico Otávio Correia Paes. 

O secretário demonstrou total desconhecimento do que ocorria, a despeito de o Fórum ter 

articulado junto à Coordenação-Geral de Negociação e Relações Sindicais – CGNES, da estrutura 

institucional da SRT/MPOG. Informamos que existe órgão em greve, por tempo indeterminado, por 

causa da ameaça aos salários. Ele criticou o que definiu como sendo greve preventiva, mas 

desculpou-se quando informamos que já atuamos há mais de um mês, no sentido de tentar corrigir os 

erros. Informamos sobre as emendas que esta representação de servidores fez apresentar no plenário 

da CAE, pela Senadora Vanessa Grazziotin, que foram rejeitadas por absoluta falta de articulação da 

assessoria parlamentar do MPOG, que havia se comprometido em fazer isto.  

O Técnico Otávio Correia Paes expôs interpretação possível da pior situação, sanção da lei 

sem correções. Segundo ele, a GQ constitui patrimônio salarial do servidor. Para o Técnico e o 

Auxiliar-Técnico, que não foram incluídos nas tabelas atualizadas, seria impossível pagar segundo os 

novos valores, mas seria preservado o pagamento segundo a tabela atual até a correção do problema. 

Entretanto, ele afirmou que a Consultoria Jurídica – CONJUR do MPOG é que tem a prerrogativa 

desta interpretação, que poderia ser mais danosa aos servidores, como o impedimento de pagamento 

da GQ inteira.  

Segundo o Secretário Augusto Shiba, não haverá edição de Medida Provisória para as duas 

carreiras que não tiveram tramitados PL de reajuste salarial (Receita Federal e Defensoria Pública). 

Estas terão que se submeter ao trâmite de PL no Congresso Nacional. Portanto, não seria viável usar o  

expediente de incluir as mudanças que necessitamos em MP destas categorias. Ele afirmou também 

que não há retroatividade (ou seja, não há como repor perdas decorrentes). 

O Secretário afirmou que acessaria, ainda no dia 19 (já era 17h30), a Casa Civil em busca de 

alguma possibilidade de correção dos erros, que continuaria com esta articulação no dia seguinte e que 

informaria ao Fórum de C&T sobre os resultados até a tarde do dia 20. 

O Fórum solicitou que, caso se verifique a impossibilidade de correção dos erros, que a SRT 

publique um documento que oriente o pagamento da GQ segundo o entendimento do Coordenador 

Otávio, ou seja, pagamento da GQ conforme a tabela atual.  

 

Reunião com a SEXEC do MCTI 

 O Fórum de C&T também foi recebido pelo Secretário Executivo do MCTI, Elton Zacarias, 

que relatou inúmeros pontos coincidentes com as informações da reunião do MPOG e apresentou uma 

nota técnica produzida pelo MCTI (Nota Técnica No 4/2016 – CGRH – anexa). Também apresentaram 

ofício, no 103/2016 – SPOA, dirigido à SEGRT (antiga SRT) relatando o ocorrido e solicitando 

reunião para tratar do assunto (veja anexo). A reunião estaria marcada para a próxima sexta-feira. O 

Fórum de C&T cobrará da SEXEC informações desta reunião. 
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Contato com a Casa Civil 

 Em contato telefônico com a Casa Civil (setor de sansão), o Fórum de C&T expôs a situação 

das gestões feitas pela atuação sindical e obteve, dali também, uma opinião sobre o assunto, de que 

seria difícil uma solução que não fosse pela tramitação de um PL. O Fórum de C&T enviou 

documento relatando o ocorrido, que informa sucintamente estes expedientes e solicita solução do 

problema. (veja anexo).  

 

Retorno do MPOG – Emissão de PL 

 Ao final da tarde, o MPOG afirmou que enviou à Casa Civil um PL corretivo específico para a 

C&T. Segundo eles, este PL terá tramitação normal no Congresso, no máximo com pedido de 

urgência. Informaram ainda que não há chance de garantir o pagamento de GQ, nem no valor atual 

nem em qualquer valor porque, segundo um assessor de normas deles, a retirada dos Técnicos e dos 

Auxiliares-Técnicos das tabelas “retirou o provimento do mundo jurídico”. Perguntados, informaram 

que o efeito financeiro será a partir da publicação da lei, sem efeito retroativo. 

 

Deliberação do Fórum – Retirada da C&T do PLC-33 – Veto Geral 

 As lideranças presentes no Fórum de C&T consideraram que não há como prever quanto 

tempo levará a tramitação do expediente anunciado pelo MPOG. O congresso está em recesso e o PL 

só terá o início da sua apreciação no mês que vem; e o momento político não é favorável ao trâmite 

rápido de qualquer assunto. 

 Assim, o Fórum decidiu por encaminhar expediente ao MPOG, à Casa Civil e aos ministérios 

das Carreiras. Seria uma condicionante: se for abbsolutamente impossível garantir o pagamento da GQ 

então que sejam retiradas as Carreiras de C&T do PLC-33.  

 Considerando que o erro material poderia ter atingido a qualquer parte das classes de 

servidores, que o MPOG emita PL pelo reajuste das carreiras inteiras e não pela correção de situação 

que cause prejuízo a parte delas.  

 

Próxima Reunião do Fórum 

Dias 26 e 27 de julho de 2016, conforme convocatória anexa. 

 

ANEXOS 

Nota Técnica No 4/2016 – CGRH; 

Ofício no 103/2016 – SPOA 

Carta do Fórum de C&T à Casa Civil. 
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Ivanil Elisiário Barbosa - Relator 
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