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Ata da sétima reunião entre o Serviço Federal de processamento de Dados  SERPRO 
e a FENADADOS, referente ao Acordo Coletivo de Trabalho  ACT 2011. 

 
Local: Sede da FENADADOS  Brasília - DF 
Data: 26/09/2011 
Horário: 14h 
 
Participantes: 
 
Pelo SERPRO:  Antônio João Nocchi Parera  Diretor de Administração 
 
    Marcos Benjamin da Silva - SUPGP 
 
    Bruno de Mello Anacleto R. Andrade  GPREL 
 
    Valdeci Sousa da Rocha   GPBSA 
 
 
Pela FENADADOS:  Telma Dantas  FENADADOS (Coordenadora) 
        
    André Luis Azevedo Guedes  Sindpd-RJ (Coordenação) 
  
    Lena Evanice de Carvalho Seixas  Sindpd-AM (Coordenação) 
 

Glaucus Bastos Lima  Sindpd  PE (Coordenação) 
 
Eduvigem dos Santos Maciel  Sindpd-PA (Coordenação) 

 
    Rosane Maria Cordeiro  Sindados  MG (Coordenação) 
 
    Paulo Roberto de Oliveira - Feittinf-SP 
    
Registros preliminares da FENADADOS: 
 
A representação dos trabalhadores solicita ao SERPRO uma mesa específica para tratar 
sobre os questionamentos dos trabalhadores em relação a possível mudança de regime 
estatutário e a representação dos trabalhadores no conselho de administração. 
 
A FENADADOS reafirma a necessidade do SERPRO responder os questionamentos já 
realizados a respeito do acórdão 503 que envolve os trabalhadores PSE e a mudança 
realizada unilateralmente pela empresa no processo de utilização dos dias trabalhados para 
o TRE durante as eleições. 
 
Resposta do SERPRO aos registros preliminares da FENADADOS: 
 
A empresa acata a sugestão e solicita a formalização do pedido para realização da mesa 
especifica. Registra, todavia, que não existe qualquer discussão sobre alteração no regime 
jurídico dos trabalhadores do SERPRO. 
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Em resposta à questão do acordão 503, o Serpro reafirma sua posição informada na ata de 
21/07/2011.  No entanto, verificará a situação junto ao TCU. 
 
Conforme registrado na ata de reunião do dia 16/06/2011, o SERPRO analisou a questão e 
solicita à representação proposição de prazo razoável para gozo da licença, dado que a 
proposição do SERPRO é para que as licenças sejam gozadas em até 180 (cento e oitenta) 
dias. 
 
Registro do SERPRO: 
 
O SERPRO reafirma que atingiu o limite de índice de reajuste, não podendo acatar a  
reivindicação de reajuste salarial proposto pela Representação dos Trabalhadores na ata de 
reunião 09/08/2011. Todavia, com o propósito de seguir negociando, propõe a continuidade 
desta rodada para o dia 11/10/2011. Por fim, a Empresa mantém a proposta de reajuste 
salarial linear de 6,51% (seis vírgula cinquenta e um por cento), aplicável aos salários de 
abril de 2011 e demais benefícios. 
 
Registro da FENADADOS: 
 
A representação dos trabalhadores registra que esta é a 7ª rodada de negociação, ou seja, 
já se passou mais de 100 dias do início das negociações, e a empresa tem mantido a 
mesma posição: a de não trazer nenhuma proposta, além daquela que já foi rejeitada pelas 
assembleias. 
 
Os trabalhadores têm transigido em suas reivindicações a fim de construir a proposta do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2011/12. 
 
Outras estatais conseguiram, junto ao Governo e devido a mobilização dos trabalhadores, 
alternativas que possibilitaram a assinatura de Acordos Coletivos, o que também precisa 
acontecer com o SERPRO. Neste sentido, aguardamos um posicionamento diferente do até 
então apresentado pela empresa para a continuidade desta rodada de negociação, que 
acontecerá no dia 11/10/2011. 
 
Registro das Partes: 

As partes assinam apresente ata em duas vias de igual teor e forma. 


