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Relatório de Reunião da CONDSEF com a SRH/MPOG
Plano de Carreira dos Servidores da AGU
Data: 08/06/2010
Local: SRH/MPOG
Pauta: Plano de Carreira dos Servidores da AGU
Presentes: SRH/MPOG: Dra. Maria do Socorro, Secretária de Recursos Humanos em
exercício, Eliane Cruz, Coordenadora-Geral de Negociação e Relações Sindicais e Jannayna
Sales, da Coordenação Geral de Negociação e Relações Sindicais.
CONDSEF: Josemilton Costa, Roberto Glauber, Heleno Gomes, Conceição Monteiro e
Regina Nunes.
A reunião foi iniciada com a Secretária da SRH afirmando não poder avançar na proposta de
Plano Especial de Cargos apresentada aos servidores administrativos da Advocacia-Geral da
União, mantendo o que foi apresentado à categoria, e que, não existia espaço de discussão
dentro do próprio governo para qualquer majoração sobre qualquer proposta já formalizada.
A bancada sindical contrapôs ao discurso do governo argumentando com os dados que já
haviam sido encaminhados na semana passada à SRH, ofício 123/2010-Condsef, onde
constava a realidade remuneratória do quadro funcional hoje existente na AGU, e que para se
avançar em uma carreira mais próxima da realidade a discussão em termos de estrutura
remuneratória, no mínimo, deveria ser equalizada tomando como base a situação dos
servidores oriundos do PCCTAE.
Após o debate e como forma de flexibilizar o processo de negociação, a SRH apontou a
possibilidade de analisar a incorporação da gratificação fixa, GEATA ao Vencimento Básico
(VB), e seria dada a resposta na próxima reunião.
Como alternativa aos servidores do PCCTAE que trabalham na AGU e recebem salário
superior ao oferecido em proposta, a SRH disse que é possível transformar, para os que
ficarem no Plano Especial de Cargos, a diferença da remuneração em VPNI (Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada), bem como, uma alternativa de o servidor nessa situação
poder optar em ficar no quadro da AGU, fora do Plano Especial de Cargos, na situação que
hoje se encontra. A escolha seria feita por meio de um termo de opção.
Sobre os demais pontos apresentados ao governo oriundos do Encontro Nacional do setor os
representantes do governo explanaram rapidamente sobre alguns, argumentando no sentido
de terem dificuldades em avançar, mas disseram que iriam aprofundar mais na próxima
reunião.
Ficou agendado para segunda-feira, 14.06, uma nova reunião, quando deve ter continuidade
a discussão em busca de um consenso entre servidores e governo.
O momento é de um debate nas bases dos servidores da AGU sobre o quadro em que se
encontram as negociações, que não avançaram durante as últimas reuniões, pelo contrário,
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se manteve na situação original da discussão que é a da proposta apresentada pelo governo,
e que já havia sido deliberada pela categoria que era insuficiente.
Brasília, 09 de junho de 2010.

Saudações Sindicais,

Diretores da CONDSEF

