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TRANSPOSIÇÃO PARA OS QUADROS DA UNIÃO – PEC’s 60, 79 e 98, Lei 13.681/2018 

Informativo direcionado aos (as) trabalhadores (as) da CAERD e CERON que foram admitidos 

até 15 de março de 1987 e fizeram opção pela transposição para os quadros da União. 

 

COMISSÃO INICIA ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE OPÇÃO DE EMPREGADOS (AS) DA 

CAERD E CERON 

Vários processos de colegas que fizeram opção pela transposição para os quadros da União já foram 

analisados parcialmente pela Comissão dos Ex-Territórios de Rondônia, Roraima e Amapá - CEEXT. 

Alguns tiveram deliberação pela CEEXT por necessidade de complementação de documentos (na 

realidade solicitam é atualização); outros tiveram indeferimentos por não terem demonstrado se 

enquadrar nos requisitos da lei (cabe recursos); e outros foram indeferidos sob o argumento de 

intempestividade. Neste último caso, lembramos que os (as) que fizeram opção ainda em 2013/2014, 

não precisariam fazer novamente, já que a legislação convalidou aquelas opções. 

 

ADMITIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1991, AGUARDAM APROVAÇÃO DA PEC 007/2018 QUE BUSCA 

FAZER ISONOMIA COM OS OUTROS ESTADOS (RR - AP) 

Para os (as) trabalhadores (as) admitidos até 31 de dezembro de 1991, último mês em que a União 

arcou com as despesas de funcionários públicos no estado de Rondônia, a PEC acima mencionada 

estende o direito de opção até a referida data. Tem-se uma expectativa de que seja votada no Senado 

ainda este ano (compromisso do Presidente do Senado – esperamos que cumpra). 

 

AVISO IMPORTANTE – TODOS QUE FIZERAM OPÇÃO PRECISAM MANTER SEUS E-MAILS 

ATUALIZADOS PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE POSSÍVEIS NOTIFICAÇÕES DA CEEXT 

Você pode acompanhar as decisões da CEEXT através do seguinte endereço: 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/comissao-ex-territorios/atas/2020/paginas/atas-da-

1a-camara-de-julgamento.  Ao acessar você terá acesso a todas as atas deliberativas até o momento. 

 

ATUALIZAÇÃO DE E-MAIL’S -  Segundo o Presidente da CEEXT afirmou em Live realizada na noite da 

última quarta-feira (09.12), as notificações dos interessados que fizeram opção, não serão mais 

enviadas pelos correios, mas somente através dos e-mail’s cadastrados no sistema. 

 

Desta forma, é necessário que, por medida de segurança, além de você acompanhar semanalmente 

as atas através do endereço acima mencionado, também, veja se o seu e-mail está atualizado para 

efeito de recebimento de notificações.  

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/comissao-ex-territorios/atas/2020/paginas/atas-da-1a-camara-de-julgamento
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/comissao-ex-territorios/atas/2020/paginas/atas-da-1a-camara-de-julgamento
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Para verificara se seu e-mail está atualizado você precisa acessar o protocolo digital - Ministério da 

Economia o “passo a passo do protocolo digital que está na página: https://www.gov.br/pt-

br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-ministerio-da-economia.  

A tramitação dos processos, que estão em análise nas Câmaras de Julgamento da Comissão Especial 

dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima -CEEXT, pode ser acompanhada em dois 

endereços eletrônicos: 

 Processos gerados, no Sistema Eletrônico de Informações, do extinto Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - SEI-MP, podem ser consultados por meio do 

endereço eletrônico https://protocolointegrado.gov.br/ 

 

 Processos gerados, no Sistema Eletrônico de Informações, do Ministério da Economia - SEI-

ME, podem ser consultados por meio do endereço eletrônico https://fazenda.gov.br/sei.  

menu “Consulta de processos” 

A CEEXT também presta informações processuais por meio do Serviço Eletrônico de Informações ao 

Cidadão, por meio do Fala.BR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e de Acesso à Informação, através 

do endereço eletrônico: 

https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f. 

 

Visite também a página https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/comissao-ex-territorios. Para 

encaminhamento de documentos digitalizados pelo https://sso.acesso.gov.br/login. 

 

PERSPECTIVA DE QUE TEREMOS A MAIORIA DOS NOSSOS PROCESSOS ANALIZADOS NO PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2021. 

Com a montagem de uma equipe composta por mais de trinta servidores, que assumiram e serão 

treinados final de janeiro ou início de fevereiro de 2021, criamos uma expectativa de que no primeiro 

semestre de 2021 deveremos ter a maioria dos processos administrativos de opção, apreciados pela 

CEEXT.  

O SINDUR ESTÁ ACOMPANHANDO OS PROCESSOS JUNTO A CEEXT E SE COLOCA A DISPOSIÇÃO PARA 

EVENTUAIS ENCAMINHAMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

O SINDUR reafirma seu compromisso com essa luta histórica dos (as) trabalhadores (as) da CAERD e 

CERON, e se coloca à disposição dos interessados para eventuais ações administrativas, assim como 

também continua defendendo os direitos dos mesmos nas ações judiciais demandadas. 

 
 
 
    

                   FORTALEÇA NOSSA LUTA, FILIE-SE AO SINDICATO!               
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