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ESTADODO RioERANDE no SUL
MINISTERIO PUBLICO

SUBFROCURADORIAÍGERALDE JUSTIÇA PARA ASSUNTOSADMINlSTRATll/OS

PROCESSO Nº PR.00958.02133/2019—7

ORIGEM: PORTO ALEGRE

OBJETO: DISPENSA DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PARTICIPAÇÃO EM
ATIVIDADE SINDICAL

REQUERENTES: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO — SIMPE E

OUTROS

Senhor Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos:

Tratase de requerimento conjunto formulado pelo Sindicato dos
Servidores do Ministério Público — SIMPE, Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio

Grande do Sul — APROJUS, Associação dos Assistentes de Promotoria de Justiça do Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Sul — AAPJ/RS, Associação dos Agentes Administrativos do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — AGEAMPRS e Associação Nacional dos
Oficiais do Ministério Público — ANACOMP, protocolado em 20 de maio de 2019, por meio doql/
postulam a liberação dos servidores da Instituição para participarem de Atividade S'nd'ical

(Assembleia-Geral Conjunta), a realizar-se no dia 31 de maio. a partir das 13 horas, no au “todo do
Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal — SINTRAJUFE/RS, nesta Capital

(fl/Z).
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Afim de instruir o expediente foi juntado edital de convoc ôão (fl. 03).

É o relatório.
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Ressalta-se, inicialmente, que o pleito de liberação dos servidores do

Ministério Público para participação em assembleia e atividades sindicais encontra abrigo dentre as

hipóteses elencadas no inciso XVI do artigo 64 da Lei Complementar n.º 10.098/94 (Estatuto e

Regime Juridico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul), transcrito in

verbis:

AIT. 64 — São considerados de efetivo exercício os afastamentos do

serviço em virtude de:

(...)
XVI — participaçãode assembleias e atividades sindicais.

O dispositivo supramencionado preconiza serem considerados de efetivo

exercicio os afastamentos do serviço em virtude de participação em assembleias e atividades

sindicais, portanto, contemplandoo pedido em tela.

Cumpre, outrossim, referir que pedidos similares acerca de liberação de

servidores do Ministério Público para participação em atividades sindicais, reiteradas vezes foram

apreciados por esta Assessoria Jurídica e, sempre que juridicamente viáveis, foram deferidos pela

Administração Superior,;espeitados critérios objetivos previamente determinados.
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Dentre tais critérios, tem-se a exigência, consoante estabelece o caput do

art. 3º
da)/nsãição

Normativa nº 04/2005, que o pedido de liberação seja efetuado junto a

dSubprocur oria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos com antecedencra minima de cinco

Art 3“ O requerimentodeverá ser protocolado com antecedência mínima
de 05 (cinco) dias da data aprazada para a realização do evento,

lx)



ESTADODo Rio GRANDE Do SUL
MINISTERiO PUELlCO

SUBPROCURADORIAAGERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOSADMINISTRATlVOS

No caso concreto, o pleito em exame observa o periodo minimo de
antecedência estabelecido, já que protocolado na data de 20 de maio, buscando afastamento dos
servidores para o dia 31 de maio (fl. 02).

Plausível, portanto, a liberação postulada, reconhecendo-se como de
efetivo exercício o afastamento dos servidores que comprovarem participação na Assembleia-Geral
Conjunta, a realizar-se no dia 31 de maio, por meio da apresentação de atestado de
comparecimento (a ser fornecido pelas entidades requerentes), em até 05 dias úteis, a contar da
realização do evento, à chefia imediata, para regularização da efetividade, sob pena de registro de
falta não justificada,

Assim, quanto aos servidores lotados nesta Capital, local onde dar-se—ã a
Atividade Sindical, sugere—se a liberação no turno da tarde; quanto aos servidores lotados no interior
do Estado, propugna-se que sejam liberados durante todo o dia, a fim de possibilitar seu
deslocamento.

Por derradeiro, ressalva—se que o servidor interessado em participar do
evento devera combinar previamente com sua chefia imediata, de modo a não causar qualquer
prejuízo ao interesse do serviço.

POSTO ISSO, pelos fundamentos deduzidos, propugna—se pelo
DEFERIMENTO do pedido, no sentido da liberação dos servidores da instituição, no dia 31 de maio
de 2019, paralfins de participação em atividade sindical (Assembleia— Geral Conjunta) realizada pelo
Sindicato dos Servidores do Ministério Público — SIMPE, Associação dos Servidores do,Ministério

Público do Rio Grande do Sul— APROJUS, Associação dos Assistentes de Promotoriad'e Justiça do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — AAPJ/RS, Associaçãó dos Agentes
Administrativos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul— AGEAMPRS e Associação
Nacional dos Oficiais do Ministério Público ANACOMP, durante o turno da tí(de((para os lotados

nesta Capital) e durante todo o dia (para os lotados no interior do Estado), condicionada a
combinação prévia com a chefia imediata, de modo a prevenir qualquer/prejuizo ao interesse do
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serviço, e posterior apresentação à respectiva chefia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, do atestado

de comparecimentofornecido peia entidade associativa, para regularização da efetividade, sob pena

de registro de falta não justificada.

É o Parecer.

Porto Alegre, 22 de maio de 2019./ ”7
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NDRE FERNA DO J SON CARVALHOLEITE,

SSeSSOÍ.Promotor de Justiça,
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PROCESSO Nº PR.00958.02133/2019—7

ORIGEM: PORTO ALEGRE

OBJETO: DISPENSA DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PARTICIPAÇÃO EM

ATIVIDADE SINDICAL

REQUERENTES: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO — SIMPE E

OUTROS

APROVO o Parecer retro, pelo que DEFIRO o pedido formulado pelo
Sindicato dos Servidores do Ministério Público — SIMPE, Associação dos Servidores do Ministério

Publico do Rio Grande do Sul — APROJUS, Associação dos Assistentes de Promotoria de Justiça do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — AAPJ/RS, Associação dos Agentes
Administrativos do Ministerio Publico do Estado do Rio Grande do Sul — AGEAMPRS e Associação
Nacional dos Oficiais do Ministério Público - ANACOMP, de liberação dos servidores desta
Instituição, no dia 31 de maio de 2019, para fins de participação em atividade sindical (Assembleia
Geral Conjunta), observados os horários distintos preconizados retro em virtude da lotação,

condicionada a anuência da chena imediata, de modo a evitar qualquer prejuízo ao interesse do

serviço, e posterior apresentação à respectiva chefia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, do atestado
de comparecimentofornecido pela entidade sindical, para regularização da efetividade, sob pena de

registro de falta não justincada.

Remeta-se o presente expediente a Divisão de Recursos Humanos para
cientiticaçao das entidades requerentes.

Cumprido isso, arquive-se.

Porto Ale e, x3

UNIOR,

Subprocurado— eral e stiça paa suntosAdministrativos.
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