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Oficio: 25/Presid/2019 

Porto Velho – Rondônia, 08 de março de 2019  

Exmo. Senhor: Lucio Antonio Mosquini 

DD Deputado Federal e Coordenador da Bancada Federal de Rondônia 

Câmara dos Deputados 

Brasília  DF 

 

Senhor Deputado, 

 

Na oportunidade do início dessa nova legislatura, o Sindicato dos 

Servidores Federais em Rondônia, coloca-se à disposição de Vossa Excelência no 

que couber para com o trato com a política de atenção ao conjunto dos Servidores 

Públicos Federais lotados e ou/cedidos ao estado de Rondônia. 

Esta entidade tem enfrentado muita dificuldade junto ao Governo 

Federal no tocante às suas iniciativas legislativas concedendo benefícios a 

categorias de servidores do âmbito federal. Pois, servidores federais com cargos da 

mesma natureza cedidos ao nosso estado, oriundos do então Território Federal de 

Rondônia, comumente não tem sido alcançados pelas medidas legislativas de 

iniciativa do Poder Executivo. Fazendo com que, recorramos aos parlamentares 

para corrigir tais distorções e quando não possível, buscando o devido reparo via 

judicial. Tal situação também se aplica aos servidores federais lotados nos estados 

do Amapá e Roraima. Fazendo com que, comumente com nossas representações 

sindicais, recorramos conjuntamente às bancadas de parlamentares representantes 

dos respectivos estados que emergiram da condição de “Territórios”. 

Diante do exposto, afora as situações que atingem os denominados 

“Servidores do Ex-Território”, temos enfrentado diversas situações de entraves 

administrativos e legislativos no tocante à efetivação do conhecido “Processo da 

Transposição” dos servidores do quadro do estado para a união, conforme 

assegurado nas Emendas Constitucionais de números 60/2009, 79/2014 e 98/2017 

e demais legislações delas derivadas. 

Implementar e consolidar o disposto nessas medidas legislativas, não 

só brindará os servidores pioneiros que ajudaram alicerçar o estado de Rondônia, 

como certamente fará justiça com nosso estado, desonerando sua folha, decorrente 

de um quadro de servidores que foram contratados pelo governo federal para 

preparar a ocupação e organização desta região amazônica. Podendo-se entender 

que tal processo, foi estrategicamente para ocupar e guarnecer essa faixa territorial 

de 1342 km de fronteira com a Bolívia, até então desassistida da presença nacional. 
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Apresentamos um breve resumo do processo da transposição dos 

servidores de Rondônia: 

A EC 60/2009, dispôs que todos os servidores estaduais contratados 

até 15 de março de 1987, estava assegurado sua opção para transpor ao quadro da 

união. 

Quadro de processos protocolados na Comissão Especial dos Ex-

Territórios Federais – CEEXT, oriundos de Rondônia: 

PROCESSOS RECEBIDOS CEEXT Servidores 

transpostos Recebidos Deferidos Indeferidos Julgados 

30.200 7.236 11.476 18.712 5.586 

Fonte: Relatório de reunião prestação de contas CEEXT em 08 de junho de 2018. 

Nota-se, que restam cerca de doze mil processos para análise e 

julgamento. E dos julgados, 11.476 foram indeferidos, provavelmente ainda com 

chances de reversão. Observa-se ainda, que dos deferidos até o momento, restam 

processar 1.650 para a efetivação de migração para o quadro da união. 

Importante destacar, que dos números acima apresentados no resumo, 

são processos de servidores alcançados pelo disposto à visão da CEEXT, havendo 

outras interpretações que este número pode abranger um contingente maior de 

servidores. De qualquer forma, demonstra que há uma lentidão nas análises e 

julgamentos dos processos recebidos pela comissão, o que merece atenção de 

Vossa Excelência. Pois a EC 60 é de 2009, e apenas no ano de 2015, é que 

efetivamente iniciou-se o processo de transposição propriamente dito. 

E imensurável as vantagens que essa migração de servidores do 

quadro do estado para união propiciará ao estado de Rondônia. Razão pela qual, 

urge o empenho conjunto da bancada federal nessa questão. 

Não obstante, deve-se envidar o mesmo empenho à regulamentação 

da Lei 13.681/2018 em tudo que dispõe ao alcance de nosso estado. Uma vez que 

nela, contempla os aposentados e outros grupos de servidores, podendo chegar a 

aproximadamente 4000 (quatro mil) servidores e outros (750) setecentos e 

cinquenta, que mesmo já estando no quadro da união, migrarão para cargos 

correlatos quando do exercício da função exercida no Ex-Território. Mais uma vez, 

lembrando, que a concretização da migração desses servidores para o quadro da 

união, em muito contribuirá para desonerar a folha do estado e permitir a renovação 

do atual quadro de servidores e ao desenvolvimento do estado.    
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Além do exposto acima, apresentamos abaixo alguns pontos que se 

encontram pendentes para providencias decorrentes do processo da transposição e 

outros assuntos:  

1- Decisão Cautelar do Tribunal de Contas da União – TCU; 

• Em 23 de janeiro do corrente ano, o TCU acolhe representação do Ministério 
Público, com pedido de medida cautelar, requerendo apuração acerca de 
possíveis transposições indevidas, amparadas em especial pela Lei 
13.681/2018 e Decreto 9.506/2018, realizadas sem concurso público, para 
quadro em extinção da Administração Federal, de pessoas que mantiveram 
qualquer espécie de vínculo precário com a Administração Pública dos Ex-
Territórios ou dos Estados do Amapá e de Roraima na fase de instalação 
dessas unidades federadas.  
Observa-se que tal medida ataca possíveis irregularidades dos estados do 
Amapá e Roraima. Situação que não alcança o estado de Rondônia, razão 
pela qual, deve-se buscar aquela corte para permitir o tramite regular do 
processo de Rondônia. 

 

2- Artigo 6º EC 79  - Servidores da Secretaria de Segurança Pública  

• Trata-se dos servidores dos ex-Territórios, que na época do enquadramento 

da Lei 6.550/73 e Decreto 2181/84 não tiveram o direito a serem incluídos na 

carreira de policial civil. Com a edição da Emenda Constitucional 79/2014 no 

seu artigo 6º e Emenda Constitucional nº 98/2017 trouxe a possibilidade 

desses servidores pioneiros contratados até 22/12/1981, que exerciam 

atividade estritamente policial de optar para a carreira de policial civil. 

Restando assim, a regulamentação via decreto da Lei 13.681/2018, uma vez 

que foi editado o Decreto 9.506/2018, alcançando apenas os servidores dos 

estados do Amapá e Roraima. 

 

3- Art. 29 da Lei 13.681/2018 - Servidores da SEPLAN e Controladoria;  

• Trata-se de servidores oriundos do ex-Território de Rondônia que à época 

desenvolviam atividades na área de planejamento e orçamento ou no 

desempenho de atribuições de controle interno nos órgãos e entidades da 

administração pública estadual. Dependendo também nesse caso de 

regulamentação do  via decreto da Lei 13.681/18, para que possam migrar 

para a carreira de Analista de Planejamento e Orçamento; 

 

4-  Art. 12 da Lei 13.681/2018 e Decretos 9.324/18 e 9.506/18;  

• Refere-se aos servidores das empresas públicas que estão amparados para 

serem enquadrados como servidores federais no quadro da União em 

extinção, aguardando tão somente decreto de regulamentação da Lei 

13.681/18. 
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5- Concessão da dedicação exclusiva para os professores oriundos da 

transposição;  

• Trata-se de servidores do grupo da carreira do magistério oriundos do quadro 

do estado e que migraram para a união por conta do processo da 

transposição. Essa categoria já esta assegurada via a Lei 13.681/2018 o 

enquadramento na carreira de professores no Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico – EBTT. Entretanto, para que possam alcançar o beneficio do 

regime de trabalho da Dedicação Exclusiva, deve-se buscar tal beneficio via 

medida legislativa, uma vez que os professores do ex-Território já são 

alcançados com esse beneficio;   

 

6- Progressão funcional dos professores federais dos Ex-Territórios 

pertencentes aos: Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 

Empregos –  PUCRCE; Ensino Básico Federal – EBF; Ensino Básico, Técnico 

e Tecnológico – EBTT;  

• Essa situação decorre da distorção entre o enquadramento dos servidores 

beneficiados pela transposição (EC 60/2009), onde já foram enquadrados no 

topo da carreira do Plano de Cargos e Carreiras do Ex-Território – PCCEXT, 

com professores pioneiros contratados até 1981, portanto, remanescentes do 

quadro da união. Ocorre que esses professores, por conta da reestruturação 

da carreira via os planos do PUCRCE, EBF e EBTT, sofreram prejuízos, 

retrocedendo suas classificações referente a classe e padrão quando da 

mudança de plano, decorrente da modificação do interstício de 12, 18 e 24 

meses, não sendo observado no momento o posicionamento de cada servidor 

na referida carreira no ato das mudanças de planos. Tal situação ocasionou 

em cada mudança um novo início de carreira, fazendo com que professores 

com maior tempo de serviço em relação aos atuais transpostos, porem com, 

menos tempo de serviço, obtivesse sua classificação no topo do nível da 

carreira. Verifica-se aí, um descuido do legislador quando da construção dos 

planos, não observando o descenso na nova classificação dos servidores 

levando em conta o tempo de serviço, classe e padrão já alcançados;  

 

7- Conforme se observa o texto do Decreto 9.506/2018, publicado para 

regulamentar a Lei 13.681/2018, estranhamente o mesmo abrange tão 

apenas situações contemplando os estados do Amapá e de Roraima. 

Prejudicando assim, a implementação da lei no tocante aos benefícios 

auferidos aos servidores de Rondônia.  

• Nessa situação, far-se-á necessário um esforço da Bancada de 

Parlamentares de Rondônia na reedição do Decreto.  
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8- Promover a inclusão dos Técnicos Administrativos que atuam na área de 

educação do Ex-Território de Rondônia na carreira Plano de Cargos e 

Carreiras dos Técnicos Administrativos da Educação – PCCTAE; 

• Esses servidores mesmo com vinculo na educação, estão enquadrados no 

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE. Verifica-se aí, uma 

distorção dessa categoria em relação a outras da mesma natureza em âmbito 

federal, a exemplo dos Técnicos Administrativos dos Institutos Federais e 

outros. Cabendo nesse caso medida legislativa para promover isonomia entre 

os mesmos. 

 

9- Enquadramento dos Técnicos Administrativos da Ação Judicial do Processo 

2039/1989 para o PCCTAE;  

• Trata-se de servidores Tecnicos Administrativos da Educação do Estado de 

Rondônia beneficiados pela ação judicial do Processo 2039/1989, 

determinando a inclusão dos mesmos no PCCTAE. Diante disso, enseja 

buscar gestão junto Ministério da Economia - ME e Ministério da Educação - 

MEC para fins de efetivar a inclusão.  

  

10-Abertura de novo prazo para termo de opção para o EBTT para os docentes 

da transposição e do EBF; 

• O prazo concedido pela Medida Provisória 817/2018 e da Lei 13.681/2018, 

para requerer a opção ao enquadramento, foi de 180 dias, entretanto, no caso 

de Rondônia, tal situação ainda não ficou atendida em virtude da ausência de 

regulamentação da Lei 13.681/2018. Nesse sentido, far-se-á necessário fazer 

gestão junto ao governo, tanto para a edição de decreto como para dilatação 

de prazo. 

 

11-Estender o benefício da Retribuição do Reconhecimento de Saberes e 

Competências – RSC para os docentes que se aposentaram anterior a 

28/02/2013; 

• Fazer junto ao MEC, solicitação para ampliação da concessão do 

Reconhecimento de Saberes e Competências benefício este instituído pela 

Essa situação decorre da Lei 12.772 de 28//12/2012, que permitiu os 

docentes que estavam na ativa em 01 de março de 2013, optar para o quadro 

do EBTT. Ocorre que tal legislação, vedou a opção para os docentes 

aposentados até a edição da lei. Com isso, com o intuito de praticar a 

isonomia dos professores, se faz necessário estudar adendo na legislação 

para corrigir essa distorção. Uma vez, que para alcançar o benefício da RSC, 

o beneficiário deve estar enquadrado no EBBT; 
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12-Servidores da transposição nas categorias funcionais de: Motorista, Auxiliar 

Operacional Serviços Diversos e Agente de Portaria foram incluídos no 

PCCEXT no nível auxiliar;  

• Ocorre que alguns dos transpostos desses cargos, estão devidamente 

enquadrados no nível intermediário, o que é justo, pois a EC 60/2009, garante 

a transposição com todos os direitos e vantagens, o que assegura ainda  o 

que estabelece a Lei 8.460/92. Tal situação deve ser enfrentada com medida 

legislativa ou administrativa junto ao ME; 

13-Suspensão da gratificação GAAPCCEXT dos aposentados da transposição; 

• Essa situação ocorre com os servidores de nível auxiliar contemplados pelo 

processo da transposição, Os mesmos quando do ato de suas aposentadoria, 

tem suprimida essa gratificação. De acordo com informações obtidas por 

técnicos do Ministério da Economia, essa situação decorre de erro material da 

lei 12.800/2013 e suas modificações. Restando assim, estudar viabilidade 

para a devida correção. 

14-PEC 17/2014, trata-se de Projeto de Emenda a Constituição buscando 

indenização para os trabalhadores da ex-sucam que manusearam o inseticida 

DDT. Essa iniciativa foi do então Senador Valdir Raupp e outros. Ocorre que 

pelo fim da legislatura, regimentalmente a mesma foi arquivada. É imperioso 

resgatar essa discussão, pois esse grupo de trabalhadores encontra-se na 

sua maioria intoxicados pelo produto. Mais grave ainda, é que está sendo 

registrada mortalidade desses trabalhadores numa faixa etária média de 58 

anos. 

• Para essa situação, protocolamos em vosso gabinete via Confederação dos 

Trabalhadores no Serviço Publico Federal – CONDSEF, um documento 

narrando toda problemática que enfrentam esses trabalhadores, inclusive 

dados dos óbitos por região no país. Para tal situação, em se fazendo 

necessário, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Sendo assim, rogamos envidar esforço para o desarquivamento da matéria e 

empenho para sua tramitação e aprovação. 

Diante do exposto, solicitamos de Vossa Excelência juntos aos demais 

pares dessa casa de leis, apoio para encaminhar as demandas apresentadas, 

oportunidade em que nos colamos à disposição para eventuais esclarecimentos; 

 

     Atenciosamente 

 

Abson Praxedes de Carvalho 

Presidente 


