
PROPOSTA DO SINDITAMARATY PARA A INCLUSÃO DOS 
SERVIDORES DO PCC/PGPE NO SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO 

 

Introdução 

A presente proposta do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das 
Relações Exteriores – SINDITAMARATY – para a inclusão dos servidores do PCC/PGPE 
no Serviço Exterior Brasileiro (SEB) é composta por três partes: 

(1) Diagnóstico situacional e justificativa para a inclusão dos servidores do 
PCC/PGPE no SEB;  

(2)  Premissas para um projeto de inclusão dos servidores do PCC/PGPE no SEB;    
(3)  Minuta de projeto de Lei para inclusão dos servidores do PCC/PGPE no SEB. 

 

Parte 1 – Diagnóstico situacional e justificativa para inclusão dos servidores do 
PCC/PGPE no SEB 

 

a) Histórico e diagnóstico funcional 
Desde a criação do Ministério das Relações Exteriores, o número de funcionários 

integrantes de seu Quadro de Pessoal também foi, progressivamente, aumentando. Em 
1961, por meio da Lei 3.917, foi criado o cargo de Oficial de Chancelaria e todos os 
servidores do Ministério das Relações Exteriores, desde que brasileiros, puderam optar 
pelo enquadramento como Oficial de Chancelaria, sem exigência de escolaridade 
superior, apenas exigido o conhecimento de inglês, francês ou espanhol. No seu artigo 
41, a referida Lei dispunha que além dos Oficiais de Chancelaria poderia o Ministério das 
Relações Exteriores designar outros servidores administrativos que contassem mais de 
cinco anos de efetivo exercício na Secretaria de Estado, para exercer suas funções nas 
Missões diplomáticas e Repartições Consulares. 

Dentro do processo de implementação da Reforma Administrativa foi criada a Lei 
5.645/1970 que instituiu o Plano de Classificação de Cargos e Salários (PCCS) e todos os 
servidores públicos foram incluídos no sistema de classificação de cargos e salários desta 
Lei.  O cargo de Oficial de Chancelaria passou a integrar o Grupo Serviços Auxiliares, 
código SA-803, definido como "cargos de atividades administrativas em geral, quando não 
de nível superior". A partir daí foi exigido, para o ingresso no cargo de Oficial de 
Chancelaria, o 2° grau completo.  

Somente com o advento da Lei 7.501/86 o cargo de Oficial de Chancelaria foi 
elevado a cargo de nível superior e a primeira composição foi feita com o aproveitamento 
dos ocupantes do cargo de nível médio. 

Com o advento da Lei 7.501/86, surgiu o grupo “Serviço Exterior Brasileiro” , 
composto por duas categorias funcionais (Diplomata e Oficial de Chancelaria), ambas de 
nível superior, sendo a categoria Oficial de Chancelaria composta por meio do 
aproveitamento dos ocupantes do cargo de nível médio - SA-803. 

Nos anos 80, contudo, já era patente que o PCC não mais atendia aos novos 
conceitos de uma gestão de pessoal moderna, baseada em competências, tampouco, à 
evolução tecnológica ainda em curso. Essa concepção foi fortalecida com o advento da 
Constituição de 1988, que trazia em seu bojo uma série de mudanças significativas, 
culminando com a criação da Lei 8.112/90 que tratava de uma gestão de pessoal 
descentralizada em contraposição aos antigos códigos de classificação de cargos. Era 



necessário, portanto, reestruturar a gestão de pessoal em atenção aos problemas 
diagnosticado no SIPEC – Sistema de Pessoal Civil. Sobre o assunto, manifestou-se 
Santos:  

“a crescente perda de condições de se assegurar a 
determinadas categorias funcionais condições de recrutamento 
e retenção de seus recursos humanos, em decorrência da 
política remuneratória aplicada ao PCC, especialmente nas 
chamadas funções típicas de Estado, passou a demandar 
novas soluções que rompessem com as amarrações 
produzidas pelos grupos ocupacionais” (SANTOS, Luiz A. A 
organização de planos de carreiras no serviço público federal: 
evolução, conceitos, limites e possibilidades. Dissertação de 
Mestrado. Universidade de Brasília. 1996.) 

O Ministério das Relações Exteriores – MRE, junto com outras poucas 
organizações governamentais, foram pioneiros nesse processo de reestruturação. No 
âmbito Federal promoveu-se transformações de cargos com o aproveitamento de 
servidores do antigo PCC, com base na Constituição de 1988 e no Decreto-Lei 200/67: 

 
Constituição Federal 
"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, não exigida esta para o especificado 
nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de 
competência da União, especialmente sobre: 
............................................................................................ 
X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e 
funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)". 
  
Art. 24. Das Disposições Transitórias 
“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
editarão leis que estabeleçam critérios para a compatibilização 
de seus quadros de pessoal ao disposto no art. 39 da 
Constituição e à reforma administrativa dela decorrente, no 
prazo de dezoito meses, contados da sua promulgação.” 
 
Decreto-lei 200 
“Art. 94. O Poder Executivo promoverá a revisão da legislação 
e das normas regulamentares relativas ao pessoal do Serviço 
Público Civil, com o objetivo de ajustá-las aos seguintes 
princípios: 
 
I – Valorização e dignificação da função pública e ao servidor 
público. 
 
II – Aumento da produtividade. 
 
III – Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público; 
fortalecimento do Sistema do Mérito para ingresso na função 
pública, acesso a função superior e escolha do ocupante de 
funções de direção e assessoramento. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm#art48x


Desde a última Reforma Administrativa, iniciada em 1967 pela publicação do 
Decreto-Lei 200 até o advento da Lei 8.112/90, o MRE implementou duas transformações 
de cargos, a primeira em 1986, transpondo os cargos do Grupo Diplomacia – D-300 e de 
Oficial de Chancelaria – LT-SA-803, ambos integrantes do PCC, para cargos de 
nomenclatura similar no Serviço Exterior e a segunda, a fim de atender o artigo 24 das 
disposições transitórias da Constituição Federal, no início dos anos 90, criando uma nova 
carreira, Assistente de Chancelaria, para compatibilizar com os cargos de Nível 
Intermediário do extinto PCC com as necessidades do órgão. 

A primeira composição da carreira de Assistente de Chancelaria, pretendia o 
aproveitamento de pessoal em exercício no órgão e deveria ter correspondido à extinção 
completa dos cargos de PCC de nível intermediário do Quadro de Pessoal Permanente 
do Ministério das Relações Exteriores. Tal medida estaria em consonância tanto com o 
disposto no Decreto-Lei 200, quanto no Art. 24 das Disposições Transitórias da 
Constituição de 1988. Por um equívoco da Administração do MRE na época, boa parte de 
servidores do PCC integrantes do Quadro de Pessoal do MRE, não foi contemplada pelas 
Leis que criaram e reestruturaram o Serviço Exterior Brasileiro, nem em 1986, nem em 
1993, sendo apenas amenizado em 2004, com a aprovação da Lei 10.872, Art. 1º, quefoi 
revogada com a edição da Lei nº 11.440/2006. 

O aperfeiçoamento do SEB sem a inclusão de todos os servidores do Quadro de 
Pessoal Permanente do Itamaraty gerou uma situação de disfuncionalidade para os 
servidores que não lograram ser enquadrados nas carreiras criadas, em sua maioria com 
vários anos de serviços prestados, imbuídos do espírito de missão e de disciplina 
funcional próprios do órgão e com uma folha de excepcionais serviços prestados. Os 
servidores do PCC, ante a tendência de terceirização das funções originalmente 
desempenhadas, exercem atividades englobadas pelas funções legalmente atribuídas 
aos cargos de Assistente e Oficial de Chancelaria. 

Por fim, não é possível perder de vista que todos os servidores das carreiras de 

Diplomacia, Oficial e Assistente de Chancelaria, excetuando-se os que fizeram concurso a 

partir da promulgação da Lei 8.829/1993, foram ocupantes de cargos oriundos do PCC, 

atualmente PGPE. Ademais, a aprovação da lei não acarretará impactos orçamentários 

uma vez que não haverá alteração na remuneração em razão da passagem para o Plano 

Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores. 

 

b) Justificativa: legalidade, conveniência e oportunidade do ato 
Diante do exposto, constata-se que os servidores integrantes de ambos planos de 

cargos PCC/PGPE, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, que 
não lograram ser incluídos no SEB – Serviço Exterior Brasileiro, permanecem em um 
limbo jurídico no que se refere ao desenvolvimento de suas carreiras. A criação, no 
âmbito do Serviço Exterior Brasileiro, de um plano especial de cargos que possibilite o 
aproveitamento desses servidores, submetendo-os, assim ao mesmo estatuto jurídico que 
os integrantes do Serviço Exterior Brasileiro é uma forma de equacionar a situação. 

No que diz respeito à legalidade do ato, a justificativa para a criação de uma 
carreira que englobe os servidores do PCC/PGPE é juridicamente irretocável,  de acordo 
com o disposto no § 1º do artigo 39 da Constituição, quando as peculiaridades dos cargos 
são próximas, é recomendável que a política de administração trate de modo uniforme os 
servidores. Ademais, da Administração não se espera apenas legalidade, mas também 
eficiência no atendimento do seu público (caput do artigo 37 da Constituição). 



Sobre a conveniência e oportunidade de promoção de ato administrativo que 
equacione a situação dos servidores ocupantes de cargos do PCC/PGPE integrantes do 
Quadro de Pessoal Permanente do MRE, o órgão assim se manifestou: 

"Do ponto de vista da Instituição, é claro que a operação de 
regimes diferenciados torna mais complexa a implementação 
de uma política de pessoal e a torna mais onerosa em termos 
administrativos. A experiência vem demonstrando que essa 
circunstância tem impedido, por outro lado, a Administração de 
lançar mão com maior liberdade de ação da experiência 
acumulada desse contingente de servidores no exercício no 
exterior, como forma de melhorar o perfil de lotação de certos 
postos ou de adequar a disponibilidade de recursos humanos 
às exigências criadas pelo volume e o tipo de trabalho de 
certas Missões diplomáticas e repartições consulares". 
(Exposição de motivos n 456/MRE, proposta de alteração à Lei 
7.501/86 assinada pelo Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, Celso Lafer em 31 de dezembro de 2002) 

 

“Tal como indiquei em reuniões de negociação e intercâmbio de 
opiniões com Vossas Senhorias, reafirmo o interesse da chefia 
do Ministério das Relações Exteriores em solucionar em 
definitivo a situação funcional dos funcionários que integram o 
quadro de pessoal permanente do MRE, nas categorias 
funcionais incluídas no Plano de Classificação de Cargos e 
Salários PCC/PGPE, e não integrantes do serviço exterior 
brasileiro – SEB. 

Nesse sentido, dirijo-me a Vossas Senhorias, representantes 
das entidades acima mencionadas, para informar que 
determinei às áreas competentes do MRE que elaborem, tão 
logo quanto possível, uma proposta de plano de carreira que 
vise a integrar também os servidores do PCCS/PGPE no 
quadro do SEB” (Carta enviada em 16 de agosto de 2006 pelo 
Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Samuel 
Pinheiro Guimarães, à Bancada Sindical de Negociações 
Setoriais Permanente – CUT/CONDSEF/SINDSEP-DF)  

 “Agradeceria muito a você (Paulo Bernardo Silva) determinar 
que as esferas técnicas deem prioridade a solução desta 
questão, de maneira a permitir ao Governo honrar o 
compromisso assumido de atendimento das reivindicações dos 
referidos servidores (PCCS/PGPE), isto é, que se iniciem as 
negociações para definir o texto da MP”- (Carta enviada em 29 
de outubro de 2008 pelo Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, Embaixador Celso Amorim, ao Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo Silva). 

 

A criação do Plano Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores visa, 
assim, racionalizar as atividades, resguardando o princípio constitucional da eficiência, da 
moralidade e da legalidade. Dentre as vantagens, cabe destacar: 



● Unificação dos regimes jurídicos dentre os servidores do Quadro de Pessoal 
Permanente do SEB promovendo a eficiência administrativa; 

● Diminuição dos conflitos internos e promoção do comprometimento com o espírito 
institucional; 

● Unificação do SEB que pode facilitar a adoção de um paradigma de gestão por 
competências. A Escola Nacional de Administração Pública – ENAP entende que 
“a reorganização e o reagrupamento dos cargos existentes também contribuiria 
para potencializar a implantação de modelos de gestão por competências” (Gestão 
por competências em organizações de governo / Alexandre Kalil Pires... [et al.]. – 
Brasília: ENAP, 2005, p. 34); 

● Possível aproveitamento no SEB, das vagas decorrentes de vacância, 
aposentadoria e exoneração dos ocupantes desses cargos. Não obstante ser um 
quadro em extinção, já que a proposta não incorpora a possibilidade de futuros 
concursos públicos, há de se negociar com o MPOG a possibilidade de transformar 
as vacâncias  em cargos de Oficial e Assistente de Chancelaria. 
 

Parte 2 – Premissas para um projeto de inclusão dos servidores do PCC/PGPE no 
SEB 

 

a) Reconhecimento dos serviços prestados e equiparação do nível de 
benefícios entre os servidores que compõem o Quadro de Pessoal 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores 
Como destacado no item anterior, o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério 

das Relações Exteriores sempre contou com servidores de nível auxiliar, médio e superior 
de várias categorias funcionais. Os servidores do antigo PCC, hoje PGPE (Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo, criado pela Lei 11.357, de 19 de outubro de 2006), 
pertencentes ao Quadro do Itamaraty, são servidores com mais de 30 anos de serviços 
prestados, tendo a maioria, servido em Postos no exterior e assumido funções de 
relevância nestes Postos. São, portanto, servidores efetivos que compõem a força de 
trabalho do Ministério - tanto no Brasil como no exterior, e que, por equívoco das 
Administrações passadas, não foram enquadrados nas carreiras do Serviço Exterior 
Brasileiro. 

Portanto, os servidores do PCC/PGPE do MRE, são servidores de níveis superior, 
médio e auxiliar que cumprem suas tarefas com experiência e qualidade. São servidores 
que desempenham suas funções com dedicação, tanto na Secretaria de Estado quanto 
nos postos que o Brasil mantém no Exterior e queprecisam ter a sua situação funcional 
revista por meio de sua inclusão no Serviço Exterior Brasileiro - SEB, com a consequente 
equiparação dos benefícios garantidos às demais carreiras integrantes do SEB. 

 

b) Aperfeiçoamento na gestão de pessoas e promoção da eficiência 
administrativa 
A criação do Plano Especial de Cargos, por meio da uniformização do regime 

jurídico dos servidores do Quadro de Pessoal Permanente do Ministério das Relações 
Exteriores, incrementa a racionalização das atividades e promove os princípios 
constitucionais da eficiência, da moralidade e legalidade.  

Note-se, ainda, que o projeto está em consonância com as medidas estabelecidas 
para o aprimoramento da Administração Pública Federal que, por meio do Decreto 
6.944/2009 determinou que: 



“Artigo 1º (...) 

§2º O fortalecimento da capacidade institucional será 
alcançado por: 

I – da criação e transformação de cargos e funções, ou de sua 
extinção, quando vagos; 

(...)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Parte 3 – Minuta de projeto de Lei para inclusão dos servidores do PCC/PGPE no 
SEB 

 

3.1 - Minuta de projeto de Lei para inclusão dos servidores do PCC/PGPE no SEB 
com estrutura remuneratória de vencimento básico e gratificação 

MINUTA 

 

LEI Nº         , DE               DE                DE 2016. 

 

Institui o Plano Especial de Cargos do Ministério das Relações 
Exteriores; altera dispositivos da Lei 8.829, de 22 de dezembro de 
1993 e da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006; e dá outras 
providências. 

 

Do Plano Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores 

 

Art. 1º. Fica instituído o Plano Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores – 
PEC/MRE, composto pelos cargos de provimento efetivo, regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, que não estejam organizados em carreiras, pertencentes ao Quadro de 
Pessoal do Ministério das Relações Exteriores em 31 de dezembro de 2015, mediante 
enquadramento dos servidores, de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de 
formação profissional e posição relativa na tabela, conforme o constante do Anexo I desta Lei. 

§ 1º - O enquadramento dos servidores de que trata o artigo 1°, na tabela de vencimentos, 
obedecerá à posição constante do Anexo II desta Lei. 

§ 2º - Na aplicação do disposto neste artigo, não poderá ocorrer mudança de nível. 

§ 3º - O enquadramento de que trata o caput deste artigo dar-se-á automaticamente, salvo 
manifestação irretratável do servidorformalizada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
vigência desta Lei, na forma do Termo de Opção constante do Anexo III desta Lei. 

§ 4º - O prazo para exercer a opção referida no § 3º deste artigo poderá ser contado a partir 
do término do afastamento do servidor, nos casos previstos nos artigos 81 e 102 da Lei nº. 
8.112, de 1990. 

§ 5º - Os servidores ocupantes dos cargos a que se refere o caput deste artigo que 
formalizarem a opção referida no § 3º permanecerão na situação em que se encontrarem na 
data da entrada em vigor desta Lei, não fazendo jus aos vencimentos e vantagens por ela 
estabelecidos. 

§ 6º - Os cargos de provimento efetivo, de nível  superior e intermediário, de que trata o caput 
deste artigo, que estejam vagos na data da publicação desta Lei, e os que vierem a vagar, serão 
transformados nos cargos, respectivamente, de Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria. 



§ 7º - Os cargos de provimento efetivo, de nível auxiliar, de que trata o caput, serão extintos 
quando vagos. 

§ 8º - O disposto neste artigo aplica-se a aposentados e pensionistas, respeitada a respectiva 
situação na tabela remuneratória no momento da aposentadoria ou da instituição da pensão. 

Art. 3º-.  A partir de 1º de agosto de 2016, a estrutura remuneratória dos cargos integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores será composta de: 

§ 1º - Para os cargos de provimento efetivo, de nível superior, de Engenheiro, Arquiteto, 

Economista, Estatístico e Geólogo, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, de que 

trata a Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010: 

I - Vencimento Básico; e 

II - Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos - GDACE, de que trata o art. 

22 da Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010. 

§ 2º - Para o cargo de provimento efetivo, de nível superior de Médico,  regidos pela Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990, de que trata a Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010: 

I - Vencimento Básico; e 

II - Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas - GDM, de que trata o art. 39 da Lei nº 

12.702, de 7 de agosto de 2012. 

§ 3º - Para os demais cargos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a estrutura 

remuneratória será composta de: 

I - Vencimento Básico; e 

II - Gratificação de Desempenho de Atividade de Relações Exteriores – GDARE. 

Art. 4º - Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Relações Exteriores – 
GDARE, devida aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Plano Especial 
de Cargos do Ministério das Relações Exteriores. 

§ 1º - A GDARE será paga, observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 
(trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes 
e padrões, ao valor estabelecido no Anexo IV desta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir 
de 1º de agosto de 2016. 

§ 2º -  A pontuação a que se refere a GDARE será assim distribuída: 

I - até 20 (vinte) pontos em decorrência dos resultados da avaliação de desempenho 
individual; e 

II - até 80 (oitenta) pontos em decorrência do resultado da avaliação de desempenho 
institucional. 

§ 3º - Para fins de incorporação da GDARE aos proventos da aposentadoria ou às pensões, 
serão adotados os seguintes critérios: 

I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a 
gratificação será correspondente a 50 (cinquenta) pontos do valor máximo do respectivo 
nível, classe e padrão; 

II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: 

a) quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto nos 
artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da 



Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o valor de pontos constante 
do inciso I deste parágrafo; e  

b) aos demais, aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na 
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória 431, de 
14/05/2008, convertida na Lei nº 11.784, de 22/9/2008)    

§ 4º -  Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e 
institucional e de atribuição da Gratificação de Desempenho referida no caput deste artigo 
serão estabelecidos em ato do Ministro das Relações Exteriores. 

§ 5º - Até que seja regulamentada a Gratificação de Desempenho referida no caput deste 
artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os 
servidores que integrarem o Plano Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores 
perceberão a GDARE em valor correspondente a 80% (oitenta por cento) de seu valor 
máximo,  observada a classe e o padrão do servidor, conforme estabelecido no Anexo VII 
desta Lei, desde que não haja diminuição do valor nominal percebido. 

Art. 5º - Os valores do vencimento básico dos titulares dos cargos de provimento efetivo que 
compõem o Plano Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores são os fixados no 
Anexo IV desta Lei. 

Art. 6º - Os valores a serem pagos, a título de Gratificação de Desempenho,  aos titulares dos 
cargos de provimento efetivo que compõem o Plano Especial de Cargos do Ministério das 
Relações Exteriores, serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas 
avaliações de desempenho institucional e individual pelo valor do ponto constante do Anexo V 
desta Lei de acordo com o respectivo nível, classe e padrão. 

Art. 7º - É vedada a acumulação das vantagens pecuniárias devidas aos ocupantes do Plano 
Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores com outras vantagens de qualquer 
natureza a que o servidor faça jus em virtude de outros Planos de Cargos, Carreiras ou de 
Classificação de Cargos. 

Art. 8º - Aos servidores do Plano Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores é 
garantido o direito: 

§ 1º - à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI prevista no Artigo 62-A da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

§ 2º - ao Adicional por participação em Missão no Exterior – APME, de que trata a Lei nº 
12.277, de 30 de junho de 2010. 

Art. 9º - O desenvolvimento do servidor do Plano Especial de Cargos do Ministério das 
Relações Exteriores ocorrerá mediante progressão funcional e promoção, na forma do 
Regulamento. 

§ 1º - Para fins desta Lei, progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de 
vencimento imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem 
do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente 
superior. 

§ 2º - Até a data de publicação do Regulamento a que se refere o caput deste artigo, as 
progressões funcionais e as promoções serão concedidas observando-se as normas aplicáveis 
aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que tratam a Lei no 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970 e a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006. 



Art. 10º - É de 40 (quarenta) horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes do Plano 
Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores, ressalvados os casos amparados em 
legislação específica. 

Art. 11 - É vedada a redistribuição dos servidores pertencentes ao Plano Especial de Cargos do 
Ministério das Relações Exteriores para outros órgãos e entidades da administração pública 
federal. 

Art. 12 - Os artigos 1º e 21 da Lei 8.829, de22 de dezembro de 1993, passam  a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 1º - Constituem parte integrante do Serviço Exterior Brasileiro as Carreiras de 
Diplomata,  de Oficial de Chancelaria, de Assistente de Chancelaria e do Plano Especial de 
Cargos do Ministério das Relações Exteriores. 

Parágrafo único - Somente poderão ser designados para missões permanentes no exterior os 
integrantes do Serviço Exterior Brasileiro.  

“Art. 21. O instituto da remoção de que trata o regime jurídico dos servidores do Serviço 
Exterior Brasileiro obedecerá aos planos de movimentação preparados pelo órgão de pessoal 
do Ministério das Relações Exteriores para os Oficiais de Chancelaria, Assistentes de 
Chancelaria e para o Plano Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores”. 

Art. 13 - O artigo 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 “Art. 2º - O Serviço Exterior Brasileiro é composto da Carreira de Diplomata, da Carreira de 
Oficial de Chancelaria, da Carreira de Assistente de Chancelaria e do Plano Especial de Cargos 
do Ministério das Relações Exteriores”. 

Art. 14 - O artigo 58 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 58 – Aplicam-se aos servidores do Plano Especial de Cargos do Ministério das Relações 
Exteriores designados para missões transitórias e permanentes no exterior, os dispositivos 
constantes dos artigos 22 e 24 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993. 

§ 1º - A remoção dos servidores a que se refere o caput deste artigo obedecerá aos critérios 
fixados nos planos de movimentação preparados pelo órgão de pessoal do Ministério das 
Relações Exteriores, observada a ordem de preferência destinada aos Oficiais de Chancelaria e 
Assistentes de Chancelaria para o preenchimento das vagas nos postos”. 

Art. 15 - Fica revogado o artigo 59 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006. 

Art. 16 – Esta Lei não implicará aumento de despesas. 

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

ANEXO I – Estrutura do Plano Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores 

Tabela 1 

CARGO CLASSE PADRÃO 
Cargos de Provimento Efetivo de ESPECIAL III 



Nível Superior e Intermediário do 
Plano Especial de Cargos do 
Ministério das Relações Exteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 

  II 
  I 
C VI 
  V 
  IV 
  III 
  II 
  I 
B VI 
  V 
  IV 
  III 
  II 
  I 
A V 
  IV 
  III 

  II 

  I 
 

 Tabela 2 

CARGO CLASSE PADRÃO 
Cargos de Provimento Efetivo de 
Nível Auxiliar do Plano Especial de 
Cargos do Ministério das Relações 
Exteriores 

ESPECIAL 
  
  

III 
II 

I 
 

ANEXO II – Tabela de correlação 

Tabela 1 – Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, criado pela Lei 11.357, de 19 de outubro 
de 2006 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO 

ESPECIAL 
  
  

III ESPECIAL III 
II   II 
I   I 

C 
  
  
  
  
  

VI C VI 
V   V 
IV   IV 
III   III 
II   II 
I   I 

B 
  
  
  
  

VI B VI 
V   V 
IV   IV 
III   III 
II   II 



  I   I 

A 
  
  
  
  

V A V 
IV   IV 
III   III 

II   II 

I   I 
 

Tabela 2 –  Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei 5.645, de 10 de dezembro de 
1970 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO 

A 

III ESPECIAL III 
II   II 
I   I 

B 
  
  
  
  
  

VI C VI 
V   V 
IV   IV 
III   III 
II   II 
I   I 

C 
  
  
  
  
  

VI B VI 
V   V 
IV   IV 
III   III 
II   II 
I   I 

D 
  
  
  
  

V A V 
IV   IV 
III   III 

II   II 

I   I 
 

 

 

ANEXO III – Termo de Opção 

TERMO DE OPÇÃO 

PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Nome: 

Cargo : 

Matrícula SIAPE: 



Unidade de Lotação: 

Unidade Pagadora: 

Cidade: Estado: 

Servidor ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista ( ) 

Venho, nos termos da Lei  ................, e observado o disposto no caput do Artigo 1º,  parágrafo 
3º, optar pelo não enquadramento no Plano Especial de Cargos do Ministério das Relações 
Exteriores e pelo não recebimento dos vencimentos e vantagens fixados pela mesma Lei. Opto 
pela manutenção da minha situação funcional do cargo efetivo que ocupo ou do qual passei à 
inatividade ou sou beneficiário de pensão. 

Local e data ________________________________/_______/___________ 

Assinatura ___________________________________________________ 

Recebido em:___________/_________/_________ 

 

ANEXO IV – Tabela de vencimento básico dos cargos do Plano Especial de Cargos do 
Ministério das Relações Exteriores 

Tabela 1 – Cargo de médico 40 horas 

CLASSE PADRÃO VENC. BÁSICO 

S 

III 7.170,04 

II 6.974,76 

I 6.784,80 

C 

VI 6.587,18 

V 6.407,77 

IV 6.233,23 

III 6.063,47 

II 5.898,32 

I 5.737,67 

B 

VI 5.570,55 

V 5.418,82 

IV 5.271,22 

III 5.127,65 

II 4.967,98 

I 4.852,13 

A 

V 4.710,80 

IV 4.582,49 

III 4.457,68 

II 4.336,26 

I 4.218,14 
 

Tabela 2 – Cargo de médico 20 horas 

CLASSE PADRÃO VENC. BÁSICO 



S 
  
  

III 3.585,02 

II 3.487,38 

I 3.392,40 

C 
  
  
  
  
  

VI 3.293,59 

V 3.203,89 

IV 3.116,62 

III 3.031,74 

II 2.949,16 

I 2.868,84 

B 
  
  
  
  
  

VI 2.785,28 

V 2.709,41 

IV 2.635,61 

III 2.563,83 

II 2.483,99 

I 2.426,07 

A 
  
  
  
  

V 2.355,40 

IV 2.291,25 

III 2.228,84 

II 2.168,13 

I 2.109,07 
 

Tabela 3 – Cargos Específicos 

CLASSE PADRÃO VENC. BÁSICO 

S 
  
  

III 4.775,60 

II 4.659,12 

I 4.545,49 

C 
  
  
  
  
  

VI 4.370,66 

V 4.264,06 

IV 4.160,06 

III 4.158,59 

II 3.958,61 

I 3.863,03 

B 
  
  
  
  
  

VI 3.714,46 

V 3.623,86 

IV 3.535,48 

III 3.449,24 

II 3.365,12 

I 3.283,03 

A 
  
  
  
  

V 3.156,77 

IV 3.079,77 

III 3.004,65 

II 2.931,37 

I 2.859,87 
 

Tabela 4 – Nível superior 



CLASSE PADRÃO VENC. BÁSICO 

S 
  
  

III 3.585,02 

II 3.487,38 

I 3.392,40 

C 
  
  
  
  
  

VI 3.293,59 

V 3.203,88 

IV 3.116,62 

III 3.031,73 

II 2.949,16 

I 2.868,83 

B 
  
  
  
  
  

VI 2.785,28 

V 2.709,41 

IV 2.635,61 

III 2.563,83 

II 2.493,99 

I 2.426,06 

A 
  
  
  
  

V 2.355,40 

IV 2.291,25 

III 2.228,84 

II 2.168,13 

I 2.109,07 
 

Tabela 5 – Nível intermediário 

CLASSE PADRÃO VENC. BÁSICO 

S 
  
  

III 2.037,95 

II 2.017,78 

I 1.997,80 

C 
  
  
  
  
  

VI 1.968,28 

V 1.948,79 

IV 1.929,49 

III 1.910,38 

II 1.891,47 

I 1.872,74 

B 
  
  
  
  
  

VI 1.845,06 

V 1.826,79 

IV 1.808,70 

III 1.790,79 

II 1.773,07 

I 1.755,51 

A 
  
  
  
  

V 1.729,56 

IV 1.712,44 

III 1.695,48 

II 1.678,70 

I 1.662,08 
 



Tabela 6 – Nível auxiliar 

CL PAD VENC. BÁSICO 

S 
  
  

III 1.159,56 

II 1.158,46 

I 1.157,36 
 

ANEXO V – Tabelas de valores do ponto das Gratificações de Desempenho do Plano 
Especial de Cargos do Ministério das Relações Exteriores 

Tabela 1 – GDM 20 horas 

20 HORAS   
CLASSE PADRÃO VALOR R$ 

S III 29,32 

  II 28,86 

  I 28,39 

C VI 27,98 

  V 27,53 

  IV 27,10 

  III 26,67 

  II 26,25 

  I 25,84 

B VI 25,34 

  V 24,95 

  IV 24,56 

  III 24,18 

  II 23,81 

  I 23,45 

A V 23,01 

  IV 22,66 

  III 22,32 

  II 21,99 

  I 21,86 

 
 
 
  
 
 
40 HORAS 

 
 
 
 
Tabela 2 – GDM 40 horas 
  

CLASSE PADRÃO VALOR R$ 

S III 34,62 

  II 34,15 

  I 33,69 

C VI 33,28 

  V 32,83 

  IV 32,40 



  III 31,97 

  II 31,55 

  I 31,13 

B VI 30,64 

  V 30,24 

  IV 29,86 

  III 29,48 

  II 29,11 

  I 28,75 

A V 28,31 

  IV 27,96 

  III 27,62 

  II 27,29 

  I 26,96 

 

Tabela 3 – GDACE 

 

CLASSE PADRÃO VALOR R$ 

S III 77,50 

  II 74,87 

  I 72,35 

C VI 68,79 

  V 66,44 

  IV 64,20 

  III 62,04 

  II 59,93 

  I 57,91 

B VI 55,05 

  V 53,19 

  IV 51,39 

  III 49,64 

  II 47,95 

  I 46,35 

A V 44,04 

  IV 42,56 

  III 41,12 

  II 39,73 

  I 38,38 

 

 

TABELA IV– GDARE 

 



 Nível Superior 

CLASSE PADRÃO VALOR R$ 

S 
  

III 48,93 

II 48,05 

I 47,19 

  
  
C 
  
  
  

VI 45,45 

V 44,65 

IV 43,86 

III 43,10 

II 42,36 

I 41,63 

  
  
B 
  
  
  

VI 40,15 

V 39,47 

IV 38,81 

III 38,16 

II 37,52 

I 36,91 

  
  
A 
  
  

V 35,66 

IV 35,09 

III 34,53 

II 33,97 

I 33,43 
 

 Nível Intermediário 

CLASSE PADRÃO VALOR R$ 

S 
  

III 22,51 

II 22,35 

I 22,20 

  
C 
  
  
  
  

VI 22,00 

V 21,85 

IV 21,70 

III 21,57 

II 21,43 

I 21,29 

  
B 
  
  
  
  

VI 21,11 

V 20,97 

IV 20,94 

III 20,72 

II 20,59 

I 20,46 

  
A 
  
  
  

V 20,30 

IV 20,19 

III 20,07 

II 19,95 

I 19,84 



 

 Nível Auxiliar 

CLASSE PADRÃO VALOR R$ 

S 
  
  

III 9,82 

II 9,76 

I 9,71 

 

 


