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Ofício/CONDSEF Nº 155/2015.  

Brasília-DF, 14 de Abril de 2015. 
 
Da: CONDSEF 
Às: Entidades Filiadas 
 
 
 
 
 
 

Companheiros (as), 
 
 
 

Conforme debate realizado na Reunião do Conselho Deliberativo de 
Entidades – CDE, no dia 08/04/2015, sobre as questões dos Servidores 
Anistiados/Demitidos, foi aprovado que a CONDSEF envie a Pauta de 
Reivindicação desses Servidores, para as nossas Filiadas realizarem 
Assembléias com esse setor, para fazer os ajustes necessários na Pauta 
desses companheiros (as), e que, evidentemente, as nossas Filiadas 
retornem para a CONDSEF até o dia 30/04/2015, as contribuições 
apresentadas, para que a Confederação apresente junto ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão a solicitação de Acordo Coletivo de 
Trabalho para esses companheiros(as). 
 
Pauta de Reivindicação: 

• Transposição de todos os readmitidos do atual Regime Celetista para 
o Regime Jurídico Único (RJU); 

• Tabela única dos Reintegrados protocolada no MPOG, a Tabela será 
reajustada com inflação do período. (Encaminharemos 
posteriormente). 

• Que os benefícios dos servidores regidos pelo RJU sejam estendidos 
a todos os trabalhadores públicos readmitidos pela Lei 8.878/94; 

• Pagamento de Auxílio Creche; 
• Garantia de recebimento de Gratificações de Chefias; 
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• Extensão de todas as Gratificações que os servidores da Lei 8.112 

têm direito, aos Anistiados da Lei 8.878/94; 
• Que sejam computados os anuênios, até a presente data; 
• Licença Médica após 15 dias que sejam adotados os procedimentos 

dos servidores regidos pela Lei 8.112; 
• Garantia do direito do Parcelamento das Férias; 
• Garantia da Progressão Funcional de 18 em 18 meses; 
• Extensão de mais quatro letras na tabela; 
• Garantia do pagamento de Insalubridade, Periculosidade; 
• Pagamento de Pecúlio por Morte; 
• Pagamento De Auxílio Funeral; 
• Garantia do pagamento do Adicional Noturno; 
• Pagamento de Auxílio Educação (servidor e seus dependentes até 16 

anos); 
• Apuração de Assédio Moral; 
• Reenquadramento dos servidores em desvio de função; 
• Elaboração e/ou regularização do PPP (Perfil Psicográfico 

Profissional – antigo SB-40) dos Servidores; 
• Reconhecimento do tempo de Serviço que ficaram afastado do 

Serviço Público Federal 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Secretário Geral/CONDSEF 


