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Alguns servidores de Ní-
vel Superior (NS) de-
ram início a uma polê-
mica em torno da luta 

iniciada pela Condsef em busca da 
equalização de remunerações na ad-
ministração pública a partir da Lei 
12.277/10. A lei criou tabela salarial 
diferenciada apenas para cinco car-
gos de NS e garantiu paridade para 
ativos, aposentados e pensionistas. 
Movidos por um temor de que a 
Condsef seja o empecilho para que 
o governo não estenda a proposta 
para os demais servidores de NS 
um grupo tem defendido a criação 
de uma associação que cuide dos 
interesses exclusivos dos trabalha-
dores de NS. 

Tal movimento divisionista em 

nada ajuda e só enfraquece uma 
luta encampada pela Condsef des-
de 2009 quando o governo encami-
nhou a medida provisória 5920/09 
ao Congresso Nacional. Nesta edi-
ção do “Em Foco” entenda a nature-
za desta luta. O objetivo é fazer com 
que os servidores reflitam e notem 
que a divisão e embate dos traba-
lhadores só interessam ao próprio 
governo que nem sequer apresentou 
uma proposta formal que possa ser 
aprovada ou rejeitada pelos traba-
lhadores. Nas próximas reuniões no 
Ministério do Planejamento a Con-
dsef vai cobrar a apresentação de 
uma minuta de proposta e intenções 
do governo para NS, NI e NA. As-
sim, enfim a categoria poderá fazer 
análises a partir de dados concretos. 

Lei 12.277/10

Sem ter apresentado nenhuma proposta, 
polêmica da extensão de tabelas 
salariais interessa só ao governo
Luta pela equalização de remunerações para níveis superior, intermediário e auxiliar - a partir 
da lei que criou tabelas apenas para cinco cargos de NS – começou em 2009 e foi reafirmada 
por decisão unânime em Plenária Nacional da base da condsef

Confira:

:: luta que envolve a lei 12.277/10. Porque a unidade e mobilização 
devem ser mantidas

:: o que mostraram os estudos das assessorias técnicas da condsef e as 
emendas criadas para defender os interesses de toda a base da entidade

:: o memorial assinado entre condsef, cUt e ministério do Planejamento 
que auxilia no processo de negociação instalado

:: tudo que é negociado é votado e aprovado em todas as instâncias 
deliberativas da confederação, incluindo último congresso e plenária 
nacional realizada no final de maio 

Participação da categoria em fóruns 
de debate, instâncias de votação e 
atividades de mobilização e pressão é 
fundamental para exigir do governo o 
atendimento de demandas pendentes 
e reivindicações urgentes. Unidade é 
fator determinante para impor avanços 
aos processos de negociação em curso
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Criada pelo governo sem 
qualquer discussão com 
os trabalhadores, a MP 
5920/09 é o foco de toda 

a luta iniciada pela Condsef. Assim 
que foi editada, a Confederação en-
comendou uma série de estudos às 
suas assessorias técnicas (Jurídico 
e Dieese). Foi a partir desses estu-
dos que a entidade solicitou apoio 

de parlamentares que conseguiram 
apresentar emendas para garantir a 
extensão - para todos os servidores 
de nível superior - das tabelas que 
estavam sendo oferecidas apenas 
para arquitetos, economistas, en-
genheiros, geólogos e estatísticos 
do serviço público. Outra emenda 
solicitava a extensão do mesmo per-
centual da remuneração que estava 

sendo concedida aos servidores de 
NS para os servidores de nível inter-
mediário (NI) e auxiliar (NA).  Veja 
quadro ao lado.

Naquela época a Condsef enfren-
tou a ira de muitos servidores des-
ses cinco cargos que temiam que 
suas tabelas não fossem aprovadas 
devido à insistência da entidade em 
garantir a justiça para todos os ser-
vidores federais do Executivo.  Isso 
não impediu que a Lei 12.277/10 
fosse aprovada. Agora a mesma ira 
parece ter tomado conta de outros 
servidores de NS que vêem a Cond-
sef como o único obstáculo para que 
o governo não conceda a extensão 
desta tabela. 

Mas os obstáculos são outros e 
sem unidade, mobilização e pressão 
o governo dificilmente vai encami-
nhar propostas que originalmente 
não são de seu interesse. Por isso a 
unidade e o fortalecimento da luta 
dos servidores se fazem fundamen-
tais. Quando não há vontade polí-
tica só a pressão e mobilização são 
capazes de assegurar o atendimento 
de demandas.

Fato é que ainda não há sequer 
uma proposta formal apresentada 
pelo governo para servidores de 
NS. Os mínimos avanços obtidos 
que levaram o governo a se mostrar 
favorável a uma extensão das tabelas 
para o nível superior foram conquis-
tados graças às insistentes tentativas 
da Condsef de mostrar a importância 
de garantir o atendimento desta de-
manda e colocar fim a distorções sa-
lariais discrepantes agravadas após 
a publicação da Lei 12.277/10. 
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Emenda NS
Solicitando extensão da 
tabela salarial criada na 
então MP 5920/09, hoje Lei 
12.277/10, para cinco cargos 
de NS para todos os demais 
cargos.

Justificativa: Corrigir 
uma distorção existente no 
PL: privilegiar com aumento 
salarial apenas alguns car-
gos integrantes das carreiras 
mencionadas, quando atu-
almente todos os servidores 
de nível superior integram 
uma mesma estrutura remu-
neratória. Não se justifica a 
restrição contida no Projeto 
de Lei de apenas autorizar a 
migração de alguns cargos, 
criando distorções remune-
ratórias no serviço público, 
o que, contrário senso, fere o 
princípio da isonomia, que 
estabelece que para cargos 
de mesma natureza deva 
corresponder remuneração 
igual.

Emenda 
NI e NA
Solicitando mesmo 
percentual de reajuste 
baseado em tabela criada 
pela então MP 5920/09 
atual Lei 12.277/10

Justificativa: As medi-
das propostas buscam su-
prir demanda dos diversos 
órgãos e entidades públicos 
por pessoal especializado 
e proporcionar aos servi-
dores remunerações justas, 
observados os parâmetros 
aplicáveis ao conjunto das 
carreiras da Administração 
Pública Federal. Quanto ao 
disposto no artigo 19 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal – LRF, 
pode-se considerar atendido, 
uma vez que, mesmo com 
tais alterações, não excede-
rá os percentuais da receita 
corrente líquida previstos no 
caso da União.

Lei  
12.277/10

A lei criou tabela diferen-
ciada para cinco cargos de 
nível superior com efeitos 
financeiros a partir de julho 
de 2010. A estrutura remu-
neratória é composta por 
VB + Gratificação (GDACE). 
Os valores do VB vão de 
R$2.331,02 a R$3.892,50. O 
valor do ponto da GDACE 
varia de R$31,29 a R$63,17.

obstáculos são outros

Em julho de 2010, quando os 
cinco cargos de NS começaram a 
receber os salários assegurados 
pela Lei 12.277/10, o então minis-
tro do Planejamento, Paulo Ber-
nardo, chegou a se comprometer a 
encaminhar um pacote de propos-
tas que faziam parte das reivindi-
cações da base da Condsef. Entre 
elas a busca pela equalização das 
tabelas. Era ano eleitoral e, segun-
do o próprio ministro, propostas 
só podiam ser encaminhadas a 
partir de uma janela legislativa 
que se abriria em outubro daque-
le ano. Apesar das pressões e in-
sistentes tentativas de assegurar 
o envio desta proposta, outubro 
passou e o governo Lula deixou 
de encaminhar o pacote. 

Novamente pressionado, o Pla-
nejamento concordou em assinar 
o memorial que assegurava a con-
tinuidade do processo de negocia-
ção com a Condsef. Este mesmo 
memorial que garante a negocia-
ção que envolve equalização de ta-

belas salariais para todos os níveis 
(NS, NI e NA) foi apresentado à 
nova equipe formada no governo 
Dilma. Mais uma vez foi necessá-
ria forte pressão para assegurar 
a retomada do processo de nego-
ciações com o governo. Foram ne-
cessárias duas marchas e vigílias 
em frente ao Planejamento para 
que a nova ministra do Planeja-
mento, Miriam Belchior, recebes-
se entidades nacionais para uma 
primeira reunião. 

 A pressão e a unidade dos 
servidores em torno de suas de-
mandas é que têm garantido os 
avanços necessários em busca 
do atendimento das reivindica-
ções apresentadas pela Condsef 
ao governo em nome de sua base. 
Setores que querem dividir a pau-
ta ajudam o governo a enfraque-
cer a luta por melhores condições 
de trabalho para todos e por con-
seqüência um serviço público de 
qualidade para a população. Divi-
são, portanto, é retrocesso.  

Memorial
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em suas instâncias de votação a base da condsef sempre reafirmou que luta pela equalização de tabelas salariais a partir da 
lei 12.277/10 é para todos. acima, josemilton costa, secretário-geral em uma das últimas plenárias nacionais da entidade. 
Participação ativa é primeiro passo para garantir atendimento de demandas. Próxima plenária está agendada para 17 de 
junho, um dia depois da 3a marcha em defesa dos servidores e serviços públicos que acontece no dia 16 em brasília


