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Breve histórico sobre a Lei 12.277/2010 
 

Esta Lei Equiparou a Tabela Remuneratória de cinco cargos de nível superior 
(Engenheiro, Arquiteto, Economista, Geólogo e Estatístico), dos Planos de Cargos do Poder 
Executivo – PGPE, Previdência, Saúde e Trabalho – PST, e dos Planos Correlatos (PEC/FAZ, 
PEC/CULTURA, entre outros Similares), a Tabela Remuneratória da Carreira de Infraestrutura. 
Esse movimento criou várias distorções dentro dos respectivos Planos, quebrando a 
hierarquização que havia nas grades remuneratórias dos respectivos Planos entre o nível 
superior e nível intermediário e auxiliar, além das distorções dentro do próprio nível superior. 
 A CONDSEF assinou vários Termos com o Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, onde ficou sinalizada a busca desta correção de distorções criadas através da Lei 
12.277/2010. 
 

Mudança da Gratificação de Avaliação de Desempenho na Aposentadoria: 
 Até 2007 a Gratificação de Avaliação de Desempenho, tinha um formato utilizado para 
Aposentadoria, que era a média dos pontos dos últimos cinco anos recebidos pelo Servidor, a 
exemplo da Gratificação de Desempenho das Carreiras da SUSEP, CVM, IPEA, ABIN e FUNAI, 
que permanece até hoje respeitando a média. Em 2007 o Governo alterou para as demais 
Carreiras o formato utilizado até 2007, para 50% dos valores dos 100 pontos da Gratificação. 
 Criando tratamentos desiguais na Administração Publica e contrariando a própria EC 47, 
que garante a integralidade da remuneração. 
 Em negociações com o Governo por diversas vezes houve sinalizações favoráveis a dar o 
mesmo tratamento que foram dados aos seguintes Setores: CVM, SUSEP, IPEA, ABIN e FUNAI, 
ou seja, a média dos pontos dos últimos cinco anos recebido pelo Servidor. 
 

Benefícios: 
 Hoje o Executivo, paga os valores mais baixo ente os três poderes e MPU os Benefícios 
Alimentação e Plano de Saúde, uma diferença que chega a duas vezes mais os valores no 
Legislativo, Judiciário e MPU em relação ao que é concedido no Executivo. A proposta da 
CONDSE F é que esses valores sejam similares.  

 
Brasília, 12 de agosto de 2015. 

 
Atenciosamente, 
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