Prorrogação de Concurso e
Aposentadoria Especial são assuntos da
Assembleia Jurídica da AGEMPU
No dia 25 de maio de 2018, foi realizada a
Assembleia Geral Extraordinária – AGE, para
deliberar sobre os seguintes temas: 1- Informes
Gerais, 2- Deliberação sobre ajuizamento de
ação judicial de prorrogação do IX
Concurso/Agentes de Segurança; 3-Deliberação
sobre ajuizamento de ação de aposentadoria
especial/pagamento retroativo; 4-Considerações
finais.
De início, Belchior Fontinelli, coordenador da AGEMPU, explicou que a
assembleia seria transmitida para todo o Brasil, atendendo assim justa
reivindicação dos associados que não moram em Brasília. Ele explicou a luta
em prol da categoria, sobretudo, no que tange a possibilidade dos Agentes de
Segurança viabilizarem o direito à aposentadoria especial, inclusive, nos
moldes do que recentemente vem sendo feito por entidades de classe que também
atuam nesse seguimento da segurança, a exemplo da AGEPOLJUS.
O advogado a Associação, Dr. Fábio Estillac, explicou que a problemática no
presente caso seria a falta de regulamentação específica para a categoria,
sendo que em muitos casos o Judiciário se apega a questão da falta de
legislação própria e conclui pela não contraprestação da aposentadoria.
Porém, entendimentos e teses jurídicas vislumbram, com base no Direito
Constitucional, a possibilidade real de se pleitear administrativamente e
também judicialmente, isso porque hoje está mais do que consolidado o
entendimento sobre a realização de atividades de segurança, que, inclusive, a
partir de 2006, foi reconhecido estipulação da GAS(ASSTTRA-MP). Todos os
efeitos e reflexos dessas situações e o paralelismo com várias outras
categorias abarcadas por tal reconhecimento, permitem bom fundamento para que
se pleiteie novo enquadramento previdenciário para os Agentes de Segurança do
MPU. Assim, nesse primeiro momento, será formulado um pedido administrativo,
de acordo com o que restou aprovado em assembleia.
Em resposta a um dos questionamentos, foi explicado que há sim a
possibilidade de se pleitear o recebimento de abono de permanência, tendo em
vista que se o servidor já completou o tempo de aposentadoria este deveria

receber o referido abono, pois continua a trabalhar.

Em outro item da pauta, o Sr. Fernando Belchior, explicou o segundo item da
pauta do dia, que se trata da possibilidade de adiamento do último concurso
realizado pela administração, que resolveu não prorrogar o seu prazo,
findando somente com 2 (dois) anos de validade, mesmo com vários futuros
colegas devidamente aprovados e com o atual quadro de servidores defasado e
com muito volume de trabalho. Explicou ainda que acredita que toda a
categoria já passou por uma situação como essa, da incerteza de ser nomeado
ou não, e que acredita ser vital para o fortalecimento da categoria a luta
pela renovação do concurso por mais 2 (dois) anos. Após votação unânime, foi
aprovada a distribuição da ação judicial visando a prorrogação do IX
Concurso/Agentes de Segurança.
Confira a integra da Assembleia Geral Extraordinária.

AGEMPU SOLICITA CURSO PARA PERCEPÇÃO
DA GAS NA SSIN
A AGEMPU solicitou providências de gestão à Secretaria de Segurança
Institucional, para que ela providencie ações de treinamento para o ano de
2018. Essa medida visa atender às solicitações de nossos associados, tendo em
vista que nos aproximamos da metade do ano e ainda vários associados não
fizeram qualquer ação de treinamento que justifique a percepção da GAS. Sendo
a ação de treinamento responsabilidade primária da Administração, é
necessário que ela divulgue seu calendário para que os Agentes de Segurança
possam se organizar para a participação nas referidas ações de treinamento.
A AGEMPU agradece a participação do Agente Elison Lima, da Procuradoria
Regional do Paraná, por nos estimular na busca de informações que impactam a
todos os Agentes.
Tenha você também voz para buscar as melhorias do seu cargo. Filie-se à
AGEMPU, ela é a entidade que foi criada para defender você Agente de
Segurança do MPU e CNMP.
Ofício – 027/2018 – Ao Secretário de Segurança – Calendário cursos GAS

Assembleia Geral Extraordinária será
transmitida ao vivo
Informamos que a Assembleia Geral Extraordinária dessa sexta-feira dia 25 de
maio de 2018 será transmitida ao vivo pelo canal da AGEMPU no You Tube. A
Assembleia será iniciada às 15:00, em primeira chamada. Não havendo quórum,
iniciará às 15:30 no mesmo local, com qualquer número de associados.
A assembleia será realizada na sede desta associação, situada SAF SUL Quadra
04 Lote 03 Bloco B Subsolo – DTI – Brasília, com a seguinte pauta:
1- Informes gerais;
2-Deliberação sobre ajuizamento de ação judicial de prorrogação do IX
Concurso/Agentes de Segurança;
3-Deliberação sobre ajuizamento de ação de aposentadoria especial/pagamento
retroativo;
4-Considerações finais.
A Transmissão dará o direito do associado que não esteja no local participar
da Assembleia. Segue o link para o acesso do canal da AGEMPU no You tube:
https://www.youtube.com/channel/UCK5Nr3l5ANjXuFbVIc55QUw

AGEMPU realizou o sorteio do Curso de
Gestão Estratégica em Segurança
Institucional
Prezados,

A AGEMPU realizou o sorteio do Curso de Gestão Estratégica
em Segurança Institucional a ser realizado em cidade de
Florianópolis,
entre os dias 11 a 13 de junho. Foi
sorteado uma bolsa entre os inscritos. Os números
contemplados foram 88, 105, 94, 26 e 44. Em caso de
desistência do primeiro colocado (Primeiro número da
sequencia) o próximo contemplado será o número subsequente,
até
o
preenchimento
da
vaga.
Veja
no
link: https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/1188619.
1° Colocado:
ALAN AQUINO DE SOUZA

RIO DE JANEIRO PRR2

2º Colocado:
Rodrigo dos Santos

DF

PGT-DF

Rio de Janeiro

PRT1ª/PTM Volta
Redonda

PE

PRR 5ª região

DF

ESMPU

3º Colocado:
André Pinheiro de Oliveira

4º Colocado:
JAILTON RAMOS DE SANTANA

5º Colocado:
Daniel Hermes Rosa Pereira

Verifique a lista: RELAÇÃO DE INSCRITOS NO SORTEIO DO BANCO
DE TALENTO
Verifique informações sobre o curso: CURSO GESTÃO

ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL FLORIANÓPOLIS_2018
Veja a gravação do sorteio:

Convocatória de Assembleia Geral
Extraordinária
A Diretoria colegiada da AGEMPU – Associação Nacional dos Agentes de
Segurança Institucional do MPU/CNMP, conforme disposto no Estatuto nos Art.
10-A, Art. 11, Art. 12, Art. 14, Art. 18 e Art. 19, convoca todos os
associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 25 de
maio de 2018, na sede desta associação, situada SAF SUL Quadra 04 Lote 03
Bloco B Subsolo – DTI – Brasília, com a seguinte pauta:
1- Informes gerais;
2-Deliberação sobre ajuizamento de ação judicial de prorrogação do IX
Concurso/Agentes de Segurança;
3-Deliberação sobre ajuizamento de ação de aposentadoria especial/pagamento
retroativo;
4-Considerações finais.
A Assembleia será iniciada às 15:00, em primeira chamada. Não havendo quórum,
iniciará às 15:30 no mesmo local, com qualquer número de associados.
Brasília-DF, 23 de maio de 2018.
Diretoria Colegiada

AGEMPU propõe criação de Centro de
treinamento aos Agentes de Segurança
Institucional

Em reunião com o Secretário-Geral, Alexandre Camanho, o Coordenador-Geral da
AGEMPU, Fernando Belchior, propôs a criação de um centro de treinamento para
os Agentes de Segurança do Ministério Público da União.
Inicialmente a proposta visa reciclar, aperfeiçoar e atualizar as técnicas e
conhecimentos obtidos pelos Agentes de Segurança por ocasião dos Cursos de
Técnicas de Segurança Institucional.
AGEMPU alega que a falta de treinamento pode colocar a perder o elevado
investimento realizado, se não houver continuidade e reciclagem do
conhecimento.
O Secretário gostou da ideia da criação do Centro de treinamento que, aliás,
tem total empenho da Secretaria de Segurança Institucional que colocou sua
equipe para trabalhar no efetivação do projeto. Anteriormente, o CoordenadorGeral da AGEMPU já havia recebido o apoio da proposta pelo Secretário de
Segurança Institucional.
Em breve, a AGEMPU encaminhará um projeto de treinamento, bem como, uma
proposta de Portaria para implementação da ação.
Confira o expediente enviado ao Secretário-Geral.
Participe deste projeto, encaminhe suas propostas pelo e-mail.

AGEMPU tem vitória de associado em
Ação Anulatória de Ato Administrativo
contra o DETRAN/DF e DER/DF
A Associação Nacional dos Agentes de Segurança Institucional do MPU e CNMP
(AGEMPU), informa a vitória de um se seus associados em Ação Anulatória de
Ato Administrativo contra o DETRAN/DF e DER/DF, preservando o pagamento de
sua Gratificação de Atividade de Segurança.
O Associado foi autuado em 2008 pelo DETRAN/DF e, após a apresentação de sua
defesa, nunca mais teve qualquer notícia do procedimento, sendo surpreendido
em 2017 com a intimação para devolver a carteira de motorista, que ficaria
apreendida pelo período de 12 meses. Como consequência, seria suspenso o
pagamento de sua GAS.
A AGEMPU, por meio de sua assessoria jurídica, o Estillac & Rocha Advogados,
ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo alegando a ocorrência da
prescrição intercorrente e que as intimações anteriores à suspensão haviam
sido enviadas para o endereço errado, o que impediu o associado de recorrer.
O 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF deferiu medida liminar para
suspender a decisão até o final da demanda. Por via de Sentença, foi decidido
pela procedência do pedido, sendo declarado nulo o auto de infração e todos
os efeitos dele decorrentes, inclusive, a devolução de qualquer valor
eventualmente pagos título de multa.
Insatisfeito, os Réus interpuseram Recurso Inonimado, que também não foi
suficiente para impedir a vitória do associado. Veja a decisão da Primeira
Turma Recursal do DF:
“JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO OBSERVADA. ENVIO DE COMUNICAÇÕES PARA ENDEREÇO
DESATUALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1. Conforme se observa nos
autos, quando do preenchimento do Termo de Ciência e Compromisso (ID 2456017 –
pág. 10), o recorrido forneceu seu endereço como sendo no Condomínio Vivendas
Bela Vista, Módulo F, casa 22, Grande Colorado, Sobradinho/DF. Em que pese o
referido endereço também constar da notificação de penalidade enviada ao
recorrido (ID 2456041 – pág. 15), as demais intimações foram enviadas para
endereço desatualizado, qual seja, CLN 411, bloco C, apartamento, 221, Asa
Norte, Brasília/DF (ID 2456041 – págs. 25; 28/31). 2. Uma vez que existia
documento com endereço atualizado, no Processo Administrativo, as intimações
deveriam ter sido enviadas com base nas informações ali existentes e, não,
conforme a extração de dados da base do órgão público, comprometendo a defesa
do autor/recorrido. 3. A ausência do recebimento das notificações da Junta
Administrativa de Recurso de Infrações – JARI impossibilitou ao autor/recorrido
o exercício do direito de recorrer ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal
– CONTRANDIFE em face da decisão que negou provimento ao recurso por ele
interposto (art. 288 e 289, II, do CTB). Assim, restou prejudicado o seu
direito constitucional ao contraditório, configurando-se, em decorrência, o

cerceamento de defesa. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei
500/69. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95″.

Dessa forma, o servidor pôde permanecer recebendo a GAS normalmente e ainda
teve declarado o seu direito ao ressarcimento de qualquer multa paga
decorrente do auto de infração anulado.

AGEMPU prorroga prazo para enviar
formulário do Banco de Talentos

A AGEMPU prorrogou o prazo para enviar o formulário do Banco de Talentos. O
associado que ainda não preencheu o formulário do banco de talentos terão
mais três dias para enviar, e assim concorrer gratuitamente 1 vaga para
realização do Curso de Gestão Estratégica de Segurança Institucional que será
realizado na cidade de Florianópolis – Santa Catarina, na data de 11 a 13 de
junho de 2018.
O Banco de Talentos tem a finalidade de conhecer nosso efetivo para auxiliar
na carência administrativa de mão de obra especializada, nas mais diversas
unidades do MPU.
O associado deve responder ao questionário até a data de dia 23 de maio de
2018, às 15 horas. O sorteio será realizado nesta data às 16 horas.
O valor da premiação corresponde ao valor integral da matrícula, R$ 2.360,00
(Dois mil trezentos e sessenta reais), e hospedagem na cidade.
O sorteado terá até o dia 25 de maio de 2018 para confirmar seu interesse no
curso, caso contrário seguirá a ordem crescentes dos demais sorteados até o
3º.

AGEMPU se une a ANPR para pedir à
Administração que evite corte de

dependentes do Plan Assiste
Na tarde da última sexta-feira (20), a
AGEMPU se reuniu com o presidente da
Associação Nacional dos Procuradores da
República (ANPR), José Robalinho
Cavalcanti, para unir as entidades na
formulação de um pedido comum junto à
administração: evitar o corte de
dependentes dos usuários do Plan Assiste.

A AGEMPU entendeu que a ação é necessária porque devido à falta de
atualização da tabela de imposto de renda muitos dependentes de usuários do
Plan Assisti estão sendo cortados. O motivo do corte é que com os reajustes
anuais de rendimentos estes passam a ser maiores que os estabelecidos para a
inclusão de dependência.
A AGEMPU formulará pedido junto à administração para que evite os cortes, já
que não haverá ampliação de custo e, sim, manutenção de uma condição há tempo
usufruída pelos dependentes de servidores e procuradores.

Associados com cadastro no Banco de
Talentos concorrem a curso de Gestão
Estratégica de Segurança Institucional
A AGEMPU está elaborando um banco de talentos nacional de seus filiados. A
finalidade é conhecer nosso efetivo para auxiliar na carência administrativa
de mão de obra especializada, nas mais diversas unidades do MPU.
Para estímulo dessa iniciativa, a AGEMPU está ofertando gratuitamente 1 vaga
para realização do Curso de Gestão Estratégica de Segurança Institucional a
ser realizado na cidade de Florianópolis – Santa Catarina, na data de 11 a 13
de junho de 2018.
O associado deve responder ao questionário até a data de dia 15 de maio de
2018, às 15 horas. O sorteio será realizado nesta data às 17 horas.

O valor da premiação corresponde ao valor integral da matrícula, R$ 2.360,00
(Dois mil trezentos e sessenta reais), e hospedagem na cidade.
O associado sorteado terá até o dia 18 de maio de 2018 para confirmar seu
interesse no curso, caso contrário seguirá a ordem crescentes dos demais
sorteados até o 3º.
Segue o Link para cadastro: Banco de Talentos

