
VAMOS LOTAR O PLENÁRIO DO CNMP NO DIA 6
No próximo dia 6 (terça-feira), 

temos uma missão importantís-
sima: pressionar os conselheiros 
do CNMP para que eles votem e 
aprovem os Processos de Con-
trole Administrativo que visam 
estender o reenquadramento 
com mais dos padrões a to-
dos os servidores do MPU.

A relatora e conselheira 
Maria Ester Tavares prometeu 
que essa matéria vai ser julga-
da no dia 6. No entanto, como 
a sessão, a última dessa com-
posição, terá muitos itens na 
pauta, nossa pressão é fun-
damental.

O Sindjus disponibiliza em 
seu site uma proposta de email 
para ser encaminhada por você, 
servidor do MPU, aos conselhei-
ros do CNMP, pedindo que cada 
conselheiro se empenhe na vota-
ção e aprovação dos Processos 
de Controle Administrativo que 
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Especial MPU

Precisamos aproveitar o 
clima favorável no CNMP para 
conseguir que o reenquadra-
mento, já conseguido pelos 
servidores do Conselho, seja 
estendido a todo MPU.  

“O entendimento do CNMP 
de que todos nós servidores 
temos direito ao reenquadra-
mento justo da Lei 12.773 é 
essencial para que os dois pa-
drões sejam efetivamente es-
tendidos a todos nós servidores 
do MPU. É importante que os 
servidores estejam presentes 
durante todo o dia 6, em um 
sistema de revezamento, para 

que o Plenário esteja sempre 
lotado”, argumentou Ana Paula.

TRANSPORTE IDA E VOLTA

Durante o dia 6, haverá um 
carro exclusivo para o trans-
porte de servidores da PGR 
ao CNMP (ida e volta), com 
parada na entrada do Bloco F. 
No MPDFT e em promotorias 
que assim solicitarem, esse 
sistema de transporte também 
será disponibilizado pelo sin-
dicato. A sessão começa às 
9h e tem reinício às 13h, sem 
previsão de encerramento.

visam estender a todos os ser-
vidores do MPU o reenquadra-
mento justo, sem prejuízo aos 
servidores.

O texto tem o intuito de sen-
sibilizar os conselheiros em rela-
ção à realidade dos servidores, 
que em razão da injustiça trazida 

pela aplicação da Lei 12.773/12 
acumulam prejuízos salariais e 
previdenciários, de modo que 
eles determinem, na sessão do 
dia 7, a revisão da Portaria PGR/
MPU nº 285/2013.

Acesse www.sindjusdf.org.br 
e envie quantos emails puder.

É HORA DE SENSIBILIZAR OS CONSELHEIROS



No dia 2 de agosto, o Sindjus 
promoveu mais um ato público, 
em frente à Procuradoria-Geral da 
República, pelo reenquadramen-
to com mais dois padrões, como 
já decidido e implementado para 
os servidores do CNMP.

Os representantes das en-
tidades convidadas presentes 

– Airton Pires (ASSTTRA), Mar-
cos Ronaldo (ASMPF), Gleidson 
Fernandes (Sinasempu) e Cledo 
Vieira e Jean Loiola (Fenajufe) – 
reforçaram, em suas falas, que 
é importante que os servidores 
façam uma vigília durante todo o 
dia 7 visando que o processo seja 
julgado.

O ato teve como objetivo man-
ter a mobilização em torno do 
reenquadramento com mais dois 
padrões para que tanto o atual 
quando o próximo PGR tenham 
a clareza de que não vamos abrir 
mão de justiça e isonomia no que 
diz respeito ao reenquadramento 
da Lei 12.773/2012.

UNIDADE EM TORNO DO REENQUADRAMENTO
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