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Guia de mobilização

Por que estamos em greve?

Por que agora?

As negociações com o governo federal a respeito da equiparação salarial com as 
demais carreiras típicas de Estado (reenquadramento) fracassaram. O Ministério  do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão insiste em colocar na mesa de negociação 
proposta já negada diversas vezes pelos servidores, em que apenas são oferecidos os 
reajustes inflacionários. Além disso, apesar dos inúmeros pedidos para que o ministro 
das Relações Exteriores interceda em favor da categoria, o SINDITAMARATY ainda 
não recebeu resposta do chefe da pasta.

O pleito da equiparação precisa ser resolvido ainda neste ano, pois não existem perspec-
tivas positivas de avanço da pauta  nos próximos anos. O cenário de negociação que 
hoje já é bastante instável, em razão da conjuntura política e econômica, ficará ainda 
mais difícil. Estão em votação no Congresso matérias que podem prejudicar os servido-
res públicos e comprometem os acordos em negociação, entre elas a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 241/2016 e o Projeto de Lei Complementar (PLP) 
257/2016.   Portanto, a hora é agora!

MORAL
ASSÉDIO 

Diga  

Participar da greve é um direito constitucional. Todas as medidas legais 
necessárias à deflagração da greve foram cumpridas pelo sindicato. Portan-
to, nenhum servidor poderá sofrer retaliações por sua adesão. Qualquer 
prática de assédio moral ou coação com a intenção de frustrar o movimento 
grevista deverá ser denunciada ao sindicato pelo e-mail greve@sinditamara-
raty.org.br ou, diretamente, ao comando de greve. Se você for coagido a 
trabalhar durante a greve, não aceite. Grave o registro da mensagem de seu 
celular, com hora e data e encaminhe ao Sindicato.
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Equiparação salarial

Em 2012, aceitamos o reajuste inflacionário proposto pelo Planejamento, com a condi-
ção de que durante a vigência daquele acordo (quatro anos) seria implementada a 
equiparação salarial, pleito esse não atendido pelo governo. Quando as negociações 
começaram, no início de 2015, deixamos claro que essa era a prioridade da categoria. 
O pleito até agora foi ignorado pelo governo em suas várias instâncias.    

Estudo técnico feito pelo SINDITAMARATY mostrou que os servidores do Serviço 
Exterior Brasileiro recebem as menores remunerações dentro do grupo das carreiras 
típicas de Estado. A defasagem ultrapassa 30%, a depender da carreira. O SINDITAMA-
RATY propõe uma recomposição salarial para equiparar os integrantes do SEB às 
demais carreiras típicas de Estado. 

Carreiras
Assistentes de chancelaria

Oficiais de chancelaria

Subsídio inicial
R$ 7.284,89 
R$ 21.644,81
R$ 14.380,72 

Subsídio final
R$: 12.517,16 
R$: 28.890,13 
R$ 20.713,63

Histórico

Diplomatas

Carreiras

Diplomatas

Vem pra LUTA!!
        Servidor em estágio probatório pode fazer greve?
SIM! A greve é um direito constitucional de qualquer trabalhador brasileiro. Ademais, a 
avaliação do estágio probatório só pode medir a assiduidade, pontualidade e desempe-
nho profissional do servidor.

        O reajuste é para os salários no Brasil, mas estou no exterior. 
        Por que aderir à greve?
Todos os que estão no exterior cedo ou tarde retornarão ao Brasil, ganhando o salário 
daqui  e o mais importante: serão aposentados com este salário. A luta pela equiparação 
é do interesse de todos, sobretudo os que estão próximos da aposentadoria. 

        Quais serão os resultados da greve?
O resultado esperado é que os pleitos da categoria sejam atendidos. Para isso, a partici-
pação de todos os servidores é essencial para dar corpo ao nosso movimento paredista. 
É essencial participar ativamente deste processo de luta pela nossa equiparação salarial 
com as demais carreiras de Estado. Apenas a união de todos em prol dessa pauta única 
possibilitará o nosso sucesso. Não podemos deixar nas mãos de alguns uma luta que é 
de todos e para todos. Dignidade salarial para todas as carreiras do SEB! Já!

Por que estamos em greve?
Vem pra LUTA!! Dúvidas?

? ?
??

        Por que participar?
A adesão de cada servidor é muito importante e mostra a força da categoria em busca 
de dignidade e respeito pelo seu trabalho. Convença os colegas sobre a importância 
dessa greve. Orientações sobre medidas a serem seguidas durante o movimento foram 
enviadas para o e-mail dos servidores. Entre em contato com o sindicato ou com o 
comando de greve, para sanar quaisquer dúvidas.

       Posso ter meu ponto cortado?
O corte de ponto é sempre uma possibilidade, contudo a jurisprudência atual é de que é 
ilegal o corte de ponto sem prévia negociação da reposição das horas não trabalhadas. 

        Não sou sindicalizado, se aderir, estarei coberto?
Sim, você pode e deve aderir à greve. O SINDITAMARATY representa todos do MRE e 
o servidor não sindicalizado estará protegido pela assinatura do ponto alternativo. 
Todavia, é importante a filiação ao sindicato, pois, neste momento, é necessário que o 
SINDITAMARATY esteja fortalecido para lutar a favor de suas reivindicações e que o 
servidor esteja protegido pela tutela de sua entidade sindical.
        

Participe das atividades, reuniões e assembleias convocadas pelo sindicato. Elas são importantes para debater e 
fortalecer a estratégia de lutas. Tenha sempre em mãos o telefone do sindicato: (61) 30248872/ 2030-5050 e o 
correio do comando de greve: greve@sinditamraty.org.br

não ao

sinditamaraty.org.br/sinditamaraty.sindicato



1º REUNIÃO
20/03/15 - Aberta a mesa de negociação salarial 2015
reunião no MPOG, sobre a “Conjuntura
Econômica 2015” e “Diretrizes para o processo de
negociação de 2015” com o ministro Nelson Barbosa 
e a equipe da SRT.

2º REUNIÃO
13/05/15 - Ocorre reunião no MPOG
sobre a pauta específica apresentada pelo 
SINDITAMARATY, com o secretário das 
Relações do Trabalho.

3º REUNIÃO
25/06/15 - Em reunião, MPOG apresenta 
proposta de reajuste de 21,3%, em quatro anos 
A proposta foi negada por decisão da Assembleia 
Geral do SINDITAMARATY em 01/07/15, cujo
resultado foi comunicado em 06/07/15

4º REUNIÃO
07/07/15, - Reunião no MPOG para a 
retomada da negociação salarial

2º
28/08/2015 - MPOG encaminha novo
ofício com a proposta de reajuste 
linear de 21,3% em quatro anos ou
10,8% em dois anos.
Ambas as propostas foram negadas por 
decisão da Assembleia Geral 
do SINDITAMARATY em 01/09/15 

5º REUNIÃO
23/07/15 - Reunião no MPOG para dar 
continuidade à negociação salarial

6º REUNIÃO
05/08/15 - Reunião no MPOG para dar
continuidade à negociação salarial e
a discussão da pauta não remuneratória 

! AVISO
20/05/15 - MRE encaminha o aviso nº 05 
G/SG/SGEX/DSE/DA ao MPOG
Solicitando garantia dos recursos para o 
pagamento do auxílio-moradia no exterior 
e a equiparação das tabelas remuneratórias 
das três carreiras do SEB

3º
05/02/16 - A Comissão de Administração 
apresenta sua proposta 
de equiparação salarial das carreiras do SEB em 
reunião com o SINDITAMARATY e a ADB

1º PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

9º
06/02/16 - SINDITAMARATY e ADB se reúnem 
para fazer simulação de equiparação salarial 
dos diplomatas, oficiais e assistentes de 
chancelaria. O resultado da simulação foi, 
posteriormente, apresentado em Assembleia da
ADB e à Comissão de Administração

4º
21/07/16 - O Planejamento, por telefone, faz 

nova propostade reajuste linear de 27,9% em 
três anos, a partir de 2017

A proposta de reajuste linear foi novamente 
rejeitada pela Assembleia Geral 

 em 22/07/16 (PEC 241)

PROPOSTA

25/07/16 - O Planejamento, por telefone, 
aceita a contraproposta do SINDITAMARATY
de reajuste linear de 10,8% em parcela única, a ser
paga em janeiro de 2017, com cláusula condicionante 
sobre a equiparação salarial. A proposta é aprovada pela 
Assembleia Geral em 26/07/16

2º
15/01/16 - SINDITAMARATY encaminha 
o ofício no 01/2016 ao Sr. MRE
solicitando a criação de grupo de trabalho 
para elaboração de proposta de equiparação
das tabelas remuneratórias das carreiras do 
SEB conjunta a ser encaminhada ao MPOG

OFICIO

7º
07/04/16 - MRE envia o ofício nº 66

SG/SGEX/CMOR/DA/DSE à secretaria
Executiva do MPOG

encaminhando as propostas de
equiparaçãodas tabelas remuneratórias

do órgão

OFICIO

8º
11/04/16 - SINDITAMARATY encaminha

o ofício no 21/2016 a Sra. SGEX
solicitando cópia do ofício enviado

ao MPOG com as propostas
de equiparação salarial

OFICIO

10º
01/07/16 - SINDITAMARATY encaminha ofício
ao novo Secretário de Gestão de Pessoas
e Relações do Trabalho do Planejamento
com o objetivo de reabrir a mesa
de negociação salarial

OFICIO

9º
14/04/16 - SINDITAMARATY envia o 

ofício no 24/2016 à secretaria de 
Relações do Trabalho do MPOG

encaminhando a proposta de equiparação
salarial do SINDITAMARATY

OFICIO

07/06/16 - SINDITAMARATY
publica carta aberta ao Sr. MRE sobre
o fracasso da negociação salarial no

âmbito do ministério e do MPOG

23/06/16 - Paralisação dos
servidores do MRE

CARTA

29/04/15 -  Primeira proposta de equiparação das
tabelas remuneratórias das carreiras do SEB 
e pauta não remuneratória
SINDITAMARATY encaminha o ofício 60/2015 à Secretaria 
de Relações de Trabalho do MPOG

REUNIÃO
09/03/16 - SINDITAMARATY, Comissão de 
Administração e ADB se reúnem para finalizar 
o processo de negociação salarial 
objetivo de elaborar uma proposta comum,
o qual não foi atingido

11º 12ºREUNIÃO
02/03/16 - SINDITAMARATY, Comissão de Administração e

ADB se reúnem para dar continuidade à negociação salarial
e o SINDITAMARATY envia o ofício 07/2016 ao Sr. MRE, 

encaminhando abaixo-assinado dos servidores do MRE em apoio à 
propostade equiparação salarial apresentada pelo SINDITAMARATY

13º REUNIÃO
18/07/16 - SINDITAMARATY e Planejamento
se reúnem para reabrir a mesa de
negociação salarial 

7º REUNIÃO
08/09/15 - Reunião no MPOG para dar 
continuidade à negociação salarial e 
discussão da pauta não remuneratória

1º
14/12/15 - Sinditamaraty encaminha
 ofício ao MPOG cobrando resposta

sobre a proposta de equiparação das tabelas
remuneratórias das carreiras do

SEB e a pauta não remuneratória

1°
21/12/15 - nova proposta de reajuste foi encaminhada, 
alterando o reajuste para 27,9%, em quatro anos 
(5,5% em agosto de 2016, 6,99% em janeiro de 2017, 6,65% 
em janeiro de 2018 e 6,31% em janeiro de 2019, com discussão
da pauta específica). A proposta de reajuste linear foi rejeitada 
pela Assembleia Geral  em 22/12/15

8º

REUNIÃO

14/09/15 - Reunião no MPOG para dar 
continuidade à negociação salarial e
discussão da pauta não remuneratória 2º 4º

02/02/16 - Em reunião com a Comissão de
Administração, o SINDITAMARATY 
apresenta a segunda proposta  
de equiparação das tabelas de remuneração, com 
reajuste linear de 21,3% para os diplomatas em 
dois anos e a equiparação salarial, nos padrões 
de remuneração da ABIN, sem reajuste, para 
oficiais e assistentes de chancelaria em três anos

CONTRA
PROPOSTA

CONTRA
PROPOSTA

CONTRA
PROPOSTA

3º
17/02/16 - SINDITAMARATY encaminha o 
ofício 06/2016 em resposta à proposta da
Comissão de Administração 
para a equiparação das tabelas remuneratórias 
das carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, 
contendo estudo técnico e terceira proposta 
de equiparação salarial

10º
19/02/2016 - Sinditamaraty, Comissão de 
Administração e ADB se reúnem para dar 
continuidade à negociação salarial

6º
11/03/16 - SINDITAMARATY encaminha o ofício
no 09/2016 ao Sr. MRE
informando os resultados das reuniões com a Comissão
de Administração e solicitando seu empenho para o 
cumprimento dos prazos acordados

OFICIO

5º
11/03/16 - SINDITAMARATY encaminha o ofício 
nº 11/2016 à Secretaria de Relações do 
Trabalho do MPOG
informando os resultados das reuniões com a Comissão 
de Administração e solicitando audiência

14º
28/07/16 - SINDITAMARATY e Planejamento se 

reúnem para discutir a proposta de 10,8% aprovada
pela Assembleia Geral

Os representantes do Planejamento informam a 
impossibilidadede firmarem acordo que

 vincule aquele ministério aqualquer compromisso 
em relação ao pleito deequiparação das

 tabelas remuneratóriasdas carreiras do SEB

OFICIO

4º
11/03/16 - SINDITAMARATY encaminha o 
ofício no 12/2016 a Sra. SGEX
informando os resultados das reuniões com a Comissão 
de Administração e solicitando seu empenho para o 
cumprimento dos prazos acordados

OFICIO

REUNIÃO

04/08/16 - Os servidores do Itamaraty
aprovam o indicativo de greve.

5º
11/08/16 - O Planejamento encaminha proposta

de reajuste linear de 27,9% em três anos
e criação de GT para estudo dareestruturação 

das carreiras. 
A proposta de reajuste linear foi rejeitada 

pela Assembleia Geral em 12/08/16
 

PROPOSTA

16/08/16 - Realização de assembleia
extraordinária para aprovar inicio de 
greve por tempo indeterminado.
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