
ATA DA 4ª REUNIÃO ACT 2015/2016

entre o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO e a FENADADOS

LOCAL: Sede da FENADADOS – Brasília - DF

DATA: 20/08/2015

HORÁRIO: 10h

TEMA: Acordo Coletivo de Trabalho

PARTICIPANTES

Pelo SERPRO: Bruno de Mello A. R. Andrade – SUPGP

Flávio Luiz Silvestre de Albuquerque – SUPGP

Geoffrey Souza Cordeiro – SUPGP

Pela FENADADOS: Telma Dantas – FENADADOS

Djalma Araújo – FENADADOS

Pelos SINDICATOS: Ivonete de Castro Rodrigues Truda – SINDPD/RJ (Coordenação)

Paulo Roberto de Oliveira – SINDPD/SP

Lúcia Helena Bernardes – SINDADOS/BA

Ronaldo Gariglio Barreto de Andrade – SINDPD/SC

Vera Guasso – SINDPPD/RS

Observadores: Telma Estrela Souza – SINDADOS/BA

Klícia Regina Correia - SINDPD/AM

Daniel Lima Fernandes - OLT/CE

Albenes Francisco Souza – SINDPD/DF

Paulo Sant'Ana Salles – SINDPD/RJ

Rosane Maria Cordeiro – SINDADOS/MG

Hélio de Sousa Brito – SINDPD/PI

REGISTRO DO SERPRO

O  SERPRO  reforça  a  importância  da  negociação  como  forma  de  garantir  o 
aperfeiçoamento contínuo das relações de trabalho e do desempenho organizacional. 
Reforça  ainda que o  atual  contexto  econômico-financeiro  do  país  repercute  de forma 
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direta no cenário da empresa, em especial a nova programação orçamentária e financeira 
do Governo Federal, que está em fase final de construção.

Nos últimos meses, a empresa intensificou seus esforços em torno da construção de 
uma proposta econômica que, além de refletir o atual cenário, possa ser sustentável ao 
longo do tempo. Contudo, dado o contexto explicitado, não foi possível, neste momento, a 
apresentação dessa proposta. No entanto, a empresa reafirma que continua envidando 
todos  os  esforços  em  torno  da  construção  de  uma  proposta  econômica  para  atual 
negociação em torno do Acordo Coletivo de Trabalho.

REGISTRO DA FENADADOS

É desrespeitosa a postura do Serpro de vir  para uma mesa de negociação sem 
qualquer proposta, após ter estagnado a Campanha Salarial 2015/2016 por 84 dias. É 
inadmissível que justifique a ausência de proposição com o argumento “o governo não 
autorizou”.  Tal  justificativa  cai  por  terra  quando  a  Dataprev,  também  empresa  de  TI 
subordinada ao mesmo órgão controlador – o DEST –, apresentou reajuste de 8,17% 
(IPCA),  sem  falar  nas  empresas  com  a  mesma  data-base  –  entre  elas,  Eletrobras, 
Codevasf, Embrapa e Infraero – que também ofereceram no mínimo o mesmo índice. 

A nossa pauta não se restringe apenas a este índice de reajuste. Traz reivindicações 
legítimas  e  dentro  da  realidade,  inclusive,  aponta  saídas  estratégicas  para  os/as 
trabalhadores/as e a própria empresa. 

Desta forma, a representação reafirma a necessidade de uma Campanha Salarial 
digna da importância do Setor de TI, que no mesmo período da data-base cresceu 6,17%, 
enquanto  o  PIB  cresceu  apenas  1,02%.  Avançar  nas  negociações  seria  um 
reconhecimento do esforço e dedicação dos/as trabalhadores/as por parte da empresa.

Registramos  a  nossa  indignação  pela  empresa  ter  convocado  uma  mesa  de 
negociação para trazer proposta alguma. Lamentamos mais uma vez esta postura, já que 
a dinâmica de uma mesa gera custos financeiro, pessoal e político. 

Esperamos que o Serpro reflita sobre todos os argumentos colocados na mesa de 
hoje e que realmente se desponha a negociar de fato e de direito. Por fim, entendemos 
que este profundo desrespeito do Serpro em relação à Campanha Salarial motiva os/as 
trabalhadores/as a se mobilizar.

Registro dos sindicatos de SC e RS, com o apoio de AM, BA, DF, MG, RJ 
e SP, e OLTs CE, DF, BA, RS e SC

Os/as trabalhadores/as do Serpro repudiam a forma ditatorial,  assediosa, ilegal e 
inconstitucional  no  tratamento  dado  aos/às  trabalhadores/as  de  Santa  Catarina  na 
Campanha Salarial 2014/2015, ao puni-los por exercer seu direito de greve, previsto na 
Constituição Federal. Uma empresa pública e seus dirigentes deveriam dar exemplo, em 
especial pela sua própria origem. Cabe ressaltar que a empresa não aceitou o Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Publico do Trabalho, preferindo uma 
provável Ação Civil Pública. 
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Os/as  trabalhadores/as  e  suas  representações  não  admitem  estas  práticas  que 
violam e punem trabalhadores/as. Buscaremos todas as instâncias para reparar os danos 
causados  aos  mesmos/as  e  exigimos  que  a  empresa  recue  em  relação  a  todas  as 
punições impostas e restitua todos os prejuízos causados.

REGISTRO DO SERPRO

O SERPRO registra que, em nenhum momento durante a reunião de negociação, as 
representações sindicais trouxeram para discussão o tema apresentado pelos sindicatos 
do RS e SC no momento da construção da ata, e uma vez que a matéria já é objeto de  
análise pelo Poder Judiciário,  o SERPRO entente que tal  assunto não trará nenhuma 
alteração na discussão já levada ao referido Poder, cujo encaminhamento, inclusive, fora 
feito pela empresa. 
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