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Ofício/CONDSEF Nº 117/2015 
Brasília, 26 de março de 2015. 

 
 

 
 

Ao Ilmo. Sr.  
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA 
Secretário de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C, - 7º andar, Sala 700 
Brasília/DF – CEP 70.046-900 
 
 
Assunto: Pagamento da Gratificação de Desempenho para aposentados pelo 
valor do ponto para vários setores que recebem pela média de valores  
 
 
 

Ilmo. Sr. Secretário,  
 
 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 
PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF, entidade sindical legalmente constituída, inscrita 
no CNPJ sob nº 26.474.510/0001-94, sediada no SDS, Bloco “L”, nº 30, 5º Andar 
Edifício Miguel Badya, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70394-901, neste ato representada 
por seu Secretário-Geral Sérgio Ronaldo da Silva, vem, respeitosamente, perante V. 
Sa., dizer e ao final requerer o que segue:  
 

Inicialmente cumpre destacar que a CONDSEF é entidade sindical de 
grau superior e representa os interesses das Entidades de Classes que congregam 
todos os servidores públicos, empregados e trabalhadores vinculados à 
Administração direta, indireta, fundacional e autárquica dos poderes da União e das 
empresas públicas federais, sejam eles regidos pelo RJU, pela CLT ou por qualquer 
outro vínculo jurídico que venha a ser criado no âmbito da Administração Pública 
Federal, ativos, aposentados e pensionistas, inclusive aqueles provenientes de 
convênios que têm o objetivo de implementar ações da Administração e do Serviço 
Público e prestadores de serviço que percebam remuneração de forma direta ou 
indireta da União Federal. 

 
Ocorre que na reunião realizada no dia 26 de maio de 2014, com 

Vossa Senhoria nesta SRT, tratamos do pagamento da gratificação de desempenho 
sobre os pontos para aposentados da AGU, IBAMA, INCRA, FUNAI, DACTA, INSS, 
PERITOS DO MAPA, TÉC. ANTEFFA, PCC, SPU, CARREIRA PREVIDENCIÁRIA, 
SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO E TRIBUNAL MARÍTIMO.  

 
Segundo informado na reunião, a determinação do Planejamento é de 
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cumprir o que negociou com a CONDSEF, resolvendo a situação de todos os setores 
de uma única vez, e, para tanto, seria necessário fazer levantamentos precisos para 
que a situação desses setores se equalize com os demais que já recebem pelo valor 
do ponto.  

 
Também, naquele ato a CONDSEF entregou uma proposta para ser 

assinado um Termo de Acordo, com a SRT assumindo o compromisso de que 
enviaria ao Congresso Nacional um instrumento legal como, por exemplo, Medida 
Provisória para resolver a questão dos aposentados dos órgãos acima mencionados, 
que passariam a receber a gratificação de desempenho sobre os pontos e não mais 
pela média de valores.  

 
Porém até o presente momento não foram adotadas as providências 

cabíveis quanto ao assunto. 
 
Isso posto, requer que, com urgência, sejam adotadas as 

providencias cabíveis e necessárias, como a edição de medida provisória ou projeto 
de lei, conforme acertado, para que os aposentados da AGU, IBAMA, INCRA, FUNAI, 
DACTA, INSS, PERITOS DO MAPA, TÉC. ANTEFFA, PCC, SPU, CARREIRA 
PREVIDENCIÁRIA, SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO E TRIBUNAL 
MARÍTIMO passem a receber a gratificação de desempenho pelo valor de pontos, 
consoante acima exposto.  

 
Certos de seu pronto atendimento, reiteramos os protestos de 

elevada estima e consideração.  
 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

 
 Secretário Geral da CONDSEF 

 
 


