
Uma vitória dos servidores, assim 
pode ser classifi cada a conquista do 
reenquadramento mais dois padrões 
para todos os servidores do MPU. Os 
servidores acreditaram e se mobili-
zaram para transformar em realidade 
o que o Sindjus vem defendendo 
junto à categoria e à administração 
desde o envio do projeto de lei, em 
agosto de 2012, que deu origem à Lei 

Com a aprovação, pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público, dos 
procedimentos de controle administra-
tivo que solicitaram o reenquadramen-
to dos servidores do MPU com mais 
dois padrões, as administrações de-
vem respeitar o tempo de serviço e as 
promoções e progressões obtidas an-
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12.773/12. A aprovação do Procedi-
mento de Controle Administrativo 
(PCA) pelo Plenário do CNMP no dia 
6 de agosto é resultado de uma 
soma de forças e esforços. A grande 
lição dessa conquista se chama 
unidade. A união e a mobilização 
dos servidores foram fundamentais 
para a construção desse resultado, 
possibilitando diversos momentos 

de pressão, como no Plenário do 
CNMP e também nos atos e reuniões. 

“Procuramos outras associa-
ções e sindicatos para compor 
uma ampla frente em defesa do 
reenquadramento com mais dois 
padrões. Os servidores, como es-
perado, saíram ganhando. Estão 
todos de parabéns”, fr isou Ana 
Paula Cusinato.  

tes da implantação da Lei 12.773/12, 
de modo a promover a isonomia entre 
os servidores do CNMP com todos os 
que compõem a carreira do MPU.

Em seu voto, a relatora Maria Ester 
Tavares foi clara ao dizer que a adminis-
tração ignorou interstícios temporais e 
progressões já consumadas, além de 
igualar servidores com diferentes tem-
pos de carreira, afrontando a isonomia.

Segundo o CNMP, todos os refl exos 

dessa determinação, inclusive os de 
caráter fi nanceiro, deverão retroagir ao 
dia 1º de janeiro (data em que entrou 
em vigor a Lei 12.773/12), resultando 
assim em uma diferença salarial a ser 
recebida pelos servidores. Embora tenha 
sido estabelecido que os limites da lei or-
çamentária devam ser respeitados, a re-
latora afi rmou que a legalidade não pode 
se submeter ao orçamento. O Sindjus vai 
fi scalizar de perto esse pagamento.

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal

15 13 4.240,47 13 4.240,47 0,00
14 12 4.116,96 13 4.240,47 3,00
13 11 3.997,05 13 4.240,47 6,09
12 10 3.880,63 12 4.116,96 6,09
11 9 3.767,60 11 3.997,05 6,09
10 8 3.564,43 10 3.880,63 8,87
9 7 3.460,61 9 3.767,60 8,87
8 6 3.359,82 8 3.564,43 6,09
7 5 3.261,96 7 3.460,61 6,09
6 4 3.166,95 6 3.359,82 6,09
5 3 2.996,17 5 3.261,96 8,87
4 2 2.908,90 4 3.166,95 8,87
3 1 2.824,17 3 2.996,17 6,09
2 1 2.824,17 2 2.908,90 3,00
1 1 2.824,17 1 2.824,17 0,00 
   

15 13 6.957,41 13 6.957,41 0,00
14 12 6.754,77 13 6.957,41 3,00
13 11 6.558,03 13 6.957,41 6,09
12 10 6.367,02 12 6.754,77 6,09
11 9 6.181,57 11 6.558,03 6,09
10 8 5.848,22 10 6.367,02 8,87
9 7 5.677,88 9 6.181,57 8,87
8 6 5.512,51 8 5.848,22 6,09
7 5 5.351,95 7 5.677,88 6,09
6 4 5.196,07 6 5.512,51 6,09
5 3 4.915,86 5 5.351,95 8,87
4 2 4.772,68 4 5.196,07 8,87
3 1 4.633,67 3 4.915,86 6,09
2 1 4.633,67 2 4.772,68 3,00
1 1 4.633,67 1 4.633,67 0,00



14h20: CNMP aprova, por unanimidade, extensão do reenquadramento com mais dois pa-
drões a todos os servidores do MPU 
14h: Sessão reaberta
Intervalo da sessão: Coordenadores do Sindjus pressionam pessoalmente o conselheiro 
Mário Bonsaglia 
Manhã - O conselheiro do CNMP Mário Bonsaglia pediu vistas do PCA 
Antes de a sessão do CNMP ser aberta, coordenadores do Sindjus Cledo Vieira e Ana Paula 
conversam com conselheiros, inclusive com a relatora Maria Ester Tavares

O coordenador do Sindjus e da Fenajufe, Cledo Vieira, conversou novamente com a relatora 
Maria Ester Tavares, reforçando o pedido do PCA no CNMP.
 
A coordenadora do Sindjus Ana Paula Cusinato reuniu-se com a relatora conselheira Maria 
Ester Tavares às 8h30 e solicitou a inclusão na pauta.

O Sindjus realiza diversas reuniões setoriais em locais de trabalho do MPU conscientizando 
os servidores sobre a importância de lutar pelo reenquadramento com mais dois padrões.

Assembleia setorial na PGR para definir estratégias sobre reenquadramento. Entre as delibera-
ções, ficou decidido que o Sindjus assumiria o acompanhamento do PCA fruto da petição 
pública online promovida pelos servidores da PGR.

CNMP aprova Procedimento de Controle Administrativo nº 423/2013-52, na mesma linha do 
requerimento do Sindjus. 

Sindjus se reúne com secretário-geral da PGR para discutir demandas e dá destaque ao 
reenquadramento com mais dois padrões

Sindjus protocola requerimento na PGR/MPF, no MPDFT, no MPT, no MPM e no CNMP 
propondo como solução para o reenquadramento da Lei 12.773/2012 a manutenção dos 
servidores nominalmente em seu padrão anterior à nova lei.

Sindjus se reúne com procuradores-gerais solicitando rápida inclusão do reenquadramento 
na folha de pagamento


