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O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará – SINTSEF/CE, de 
conformidade com os Artigos 14, 17, 18, 19 e 20 do seu Estatuto, em cumprimento a deliberação do 
seu 9º Congresso, convoca seus fi liados para participarem de uma Assembléia Geral Estatutária, a 
ser realizada no dia 13 de março de 2010, às 8h, em primeira convocação, e às 8:30h, em segunda 
convocação, no auditório da Casa de Retiro N. S de Fátima (Av. Alberto Craveiro, 2222 – Dias Macedo 
– Fortaleza-CE), para discutir e deliberar sobre a alteração do estatuto do SINTSEF/CE.

Fortaleza, 08 de fevereiro de 2010
A DIREÇÃO COLEGIADA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINTSEF/CE REALIZA CURSOS 
DE FORMAÇÃO POLÍTICA

 SERVIDORES DO MTE SEGUEM 
MOBILIZADOS

Durante todo o mês de janeiro e início de fevereiro, o SINTSEF-CE 
realizou, em sua sede em Fortaleza e em sete delegacias do interior do 
Estado, um Ciclo de Seminários de Formação Política. A participação 
dos servidores federais foi expressiva. Outras categorias, sindicatos 
e entidades também marcaram presença nos eventos. Ao todo, 380 
trabalhadores, distribuídos nos encontros, ouviram e debateram os te-
mas propostos.

Pág. 8

Os servidores do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) intensifi -
caram no ano passado a mobilização pró plano de carreira do setor. A 
categoria fez várias paralisações de aviso e uma greve de praticamente 
um mês para sensibilizar o governo a reabrir as negociações em relação 
ao plano. Após um indicativo de diálogo os trabalhadores acabaram com 
a greve e, no início deste ano foi instalado um grupo de trabalho (GT) 
para discutir a criação de uma carreira específi ca.

Pág. 4

Em Fortaleza o encontro ocorreu na sede do SINTSEF/CE e reuniu 75 fi liados Servidores da STRE no Ceará continuam atentos a situação das negociações
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EDITORIAL

SOLIDARIEDADE SINDICAL AO HAITI
O SINTSEF/CE deliberou em sua reunião ordinária do dia 

8 de fevereiro, apoio ao povo haitiano através da iniciativa da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT). Dentro de suas possi-
bilidades atuais, o sindicato doou o valor de R$ 3000,00 (Três 
mil reais) e está divulgando a nota da executiva da CUT para 
conhecimento do maior número de pessoas. Confi ra o texto 
na íntegra:

A Direção Executiva Nacional da CUT, reunida em São Paulo, 
no dia 19 de janeiro de 2010, reafi rma sua solidariedade, manifes-
tada desde o dia 13 de janeiro, às vítimas do terremoto no Haiti. A 
CUT decidiu iniciar uma campanha para ajudar na reconstrução do 
Haiti, dando ênfase ao movimento sindical haitiano com o recolhi-
mento de fundos entre os sindicatos brasileiros para serem remeti-
dos às organizações que a CUT mantém relações naquele país. 

Em contato com dirigentes sindicais haitianos que foram parte 
da delegação internacional presente no 10º CONCUT (agosto de 
2009), a CUT foi informada da verdadeira catástrofe que se abate 
sobre o povo haitiano. Muitos sindicalistas perderam a vida, outros 
tantos tiveram suas casas e locais sindicais destruídos e o com-
promisso assumido pela nossa central é de ajudar na reconstru-
ção das organizações dos trabalhadores e assistir às suas famílias 
no Haiti. 

A situação atual no Haiti não é uma fatalidade, é fruto histori-
camente da superexploração e pilhagem das grandes potencias, 
como a França e os EUA, do país que se constituiu na primeira 
nação negra independente do mundo em 1804. 

A CUT ressalta que o enorme número de vítimas (fala-se em 
até 200 mil mortos, e milhões de desabrigados em um país de 8 
milhões de habitantes) e a amplitude da destruição que sofreu a 
região de Porto Príncipe, capital do país, não é uma fatalidade, é 
o resultado das carências e precárias condições de infra-estrutura 
e das habitações, em uma situação em que o desemprego atingia 
mais de 60% dos trabalhadores e os salários são de miséria, en-
quanto o governo do Haiti pagava mensalmente milhões de dóla-
res de dívida externa. 

O fato de não haver hospitais, nem meios de transporte, nem 

serviços públicos organizados, não é um fenômeno “natural”, é o 
resultado de uma política aplicada anos a fi o sob a disciplina do 
FMI e em benefício das grandes potências que apoiaram a ditadu-
ra Duvalier até 1981 e depois o golpe de Estado que tirou do poder 
o presidente Aristide em 2004. 

A CUT, que é a favor da soberania do povo haitiano, obser-
va com inquietação que a tragédia foi respondida pelo governo 
dos Estados Unidos com uma verdadeira ocupação militar. Já são 
mais de 13 mil soldados enviados por Washington apetrechados 
para a guerra, que hoje praticamente controlam todo o país. Vôos 
rasantes para despejar suprimentos para uma população famin-
ta, por exemplo, jogam fl agelados em confl ito, deixando sem nada 
crianças, velhos e feridos que não podem disputar os “pacotes 
humanitários”.

O que o Haiti precisa é de médicos, enfermeiros, engenheiros e 
não de tropas de ocupação, seja dos EUA, seja da ONU. 

A CUT toma posição pela anulação imediata da dívida externa 
do Haiti pelos países credores e pela devolução total da indeniza-
ção paga à França pelo Haiti quando da sua emancipação; pela 
abertura de fronteiras dos países aos quais os cidadãos haitianos 
queiram chegar; pela solidariedade e ajuda material com respeito à 
dignidade do povo irmão do Haiti; retirada de condicionantes para 
a ajuda externa, reafi rmando que é necessário ter como objetivo o 
de restituir ao povo haitiano a sua soberania, com o fi m das ocupa-
ções militares estrangeiras. 

Conclamamos os sindicatos fi liados, ramos e CUTs estaduais 
a contribuírem com depósitos no Banco do Brasil, Agência 3324-3 
conta corrente 956251-6 (SOS Sindical Haiti), encarregando-se a 
CUT nacional de fazer chegar às organizações sindicais com as 
quais mantém relação os donativos. 

Propomos também a organização de brigadas de trabalhadores 
cutistas para ajudar na reconstrução do Haiti, em especial do mo-
vimento sindical haitiano. A CUT, além de assumir sua responsa-
bilidade na ajuda direta ao movimento sindical haitiano, se declara 
disposta a participar de iniciativas unitárias, com outras centrais e 
movimentos populares, para reforçar a solidariedade aos trabalha-
dores e ao povo do Haiti neste momento difícil.
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OPINIÃO

FILIADOS QUEREM DECIDIR OS DESTINOS DO SINTSEF/CE
Quem deve decidir o destino do sindicato, a justiça do Estado 

ou os fi liados? Essa é a pergunta que todos nos fazemos diante da 
possibilidade da eleição sindical de 2008 ser decidida pela Justiça. 
A Chapa 2 já emitiu sua opinião: querem tirar dos fi liados o direito 
de decidir e passar para a Justiça do Trabalho. 

Eles conseguiram uma primeira sentença que passa para o 
Estado burguês as decisões sobre o destino do sindicato. Mas 
diferente do que a Chapa 2 divulga, o jogo não terminou, pois 
ainda cabem recursos dessa decisão preliminar. De nossa parte, 
lutamos para fazer valer a vontade dos fi liados já manifestada na 
eleição que resultou na vitória da Chapa 1, da CUT, com 50,17% 
dos votos.

Essa mesma sentença que caça os votos dos eleitores de Orós 
afi rma: “A prova testemunhal ratifi ca que realmente os integrantes 
da Chapa 02 tomaram conhecimento da existência da urna nº. 58, 
pelo menos de forma extra-ofi cial e antes do início da votação”, o 
que levou o procurador Chefe do Ministério Público do Trabalho 
no Ceará, no despacho de 30 de setembro de 2009, a afi rmar em 
parecer do MP: “a Chapa 2 perdeu as eleições e, no entanto por 
meio do judiciário quer reverter a situação no grito”.

Infelizmente, a ação da chapa 2, cuja fi nalidade é impedir a 
manifestação dos fi liados através do voto posto na urna encontrou 
apoio nessa primeira decisão judicial da qual a chapa 1 irá recorrer 
o faremos por um único motivo: não se poder aceitar que a justiça 
do Estado burguês decida os destino de uma organização livre dos 
trabalhadores como o SINTSEF-CE!

FILIADOS APROVAM A REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES

 Por isso, a Chapa 1-CUT, vitoriosa nas urnas, reconhece que 
a ação da Chapa 2 criou um impasse que vem paralisando a ação 
do Sindicato por quase dois anos. Frente ao impasse, fi eis ao prin-
cípio de que a base deve sempre decidir, nos posicionamos pela 
convocação de novas eleições, devolvendo a solução do impasse 
aos sindicalizados. Porque, para nós, são os fi liados que mandam 
no Sindicato e não a justiça do Estado. Essa posição foi aprova-
da em diversas assembléias e referendada pelo 9º Congresso do 
SINTSEF-CE, realizado nos dias 20 a 23 de agosto de 2009 que 
indicou às duas chapas que, independentemente da decisão da 
Justiça, o mandato tem que ser devolvido à base, com a imediata 
realização de novas eleições. Infelizmente, já sabemos, a Chapa 
2 prefere que um juiz que nada tem a ver com a categoria decida 
no lugar daqueles que fundaram, sustentam e fazem o Sindicato, 
seus fi liados!

Aqui está a pergunta que não quer calar: por que a Chapa 2 
não quer cumprir à decisão dos sindicalizados? Por que a Chapa 2 
mais uma vez desrespeita a decisão das bases? Por que a Chapa 
2 tem medo de submeter-se à vontade das urnas?

 Nós vamos lutar para que a Justiça reveja seus atos pois nós 
lutamos para fazer valer a vontade da base em todas as instân-
cias, inclusive na Justiça! Por isso, nós da Chapa 1 – CUT- Unida-
de e Luta iremos recorrer. 

Entretanto, essa ação jurídica só terá sucesso com uma ação 
política fi rme e decidida dos fi liados do SINTSEF-CE em defesa 
da liberdade e autonomia sindical, contra a ingerência estatal em 
nosso Sindicato bancada pela Chapa 2. Além de não aceitar o 
resultado da eleição, além de querer caçar o direito de voto dos 
fi liados de Orós, a Chapa 2 também não quer cumprir a decisão 
da maior instância do Sindicato, o seu Congresso que aprovou de-
volver o mandato à base e resolver o impasse por meio de novas 
eleições.

Se eles não cumprem essa decisão da instância suprema do 
sindicato, o Congresso, se tomassem posse, que segurança te-
riam os fi liados de que eles cumpririam as decisões da categoria 
tomadas em assembléias e no Conselho de Delegados de Base?

A Chapa 1 – CUT- Unidade e Luta reafi rma os princípios da 
CUT de autonomia e independência sindical, seus componentes 
têm uma posição muito defi nida contra a partidarização do mo-
vimento sindical, porque sabem que o papel do sindicato é unir 
todos os servidores para exigir do governo o atendimento das rei-
vindicações, ao mesmo tempo que defendem intransigentemente 
a livre manifestação de todos os fi liados organizados ou não em 
grupos e partidos. Nossa atuação está imbuída de renovação, isso 
é inevitável, pois toda luta independente de suas perdas e vitó-
rias, nos renova, mostrando os novos passos a dar. Renovação 
é a bandeira de todos aqueles que sempre lutam com  e nunca 
desistem diante da primeira difi culdade. Afi nal estamos certos de 
representar a vontade democrática da base que diz: Deixem que 
nós, os fi liados, decidamos nosso destino!

A Chapa 1 – CUT- Unidade e Luta rejeita a política da Chapa 
2 que se apóia numa decisão judicial adotada por 2 a 1 para piso-
tear a democracia e desrespeitar decisões legítimas e legais dos 
fi liados do SINTSEF-CE. Não abrimos mão do princípio maior da 
democracia entre os trabalhadores!

Enfi m, qualquer que seja o resultado do recurso que impetra-
remos para assegurar a proclamação da vitória da Chapa 1- CUT 
nas eleições de junho de 2008, vamos agir para devolver o man-
dato aos fi liados, como foi decidido no 9º Congresso em agosto de 
2009, ou seja, mesmo que ganhemos na Justiça, convocaremos 
de imediato novas eleições pois o que vale é o voto dos sindicali-
zados e não o voto do Estado burguês.

Vamos nos manter alertas e vigilantes: o sindicato é nosso, 
nem abrimos mão do direito de decidir, nem aceitaremos interven-
tores da Justiça do Trabalho à frente de SINTSEF-CE!

Roberto Luque e José de Assis
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 ELEIÇÕES DO SINTSEF/CE 2008: ACOMPANHE O PROCESSO

 SERVIDORES DO MTE SEGUEM MOBILIZADOS

No último dia 18 de janeiro de 2010, entrou em pauta de vota-
ção na primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Re-
gião – TRT/CE, o processo que trata das eleições SINTSEF/CE 
2008. A referida Turma é composta por três desembargadores, o 
primeiro a votar foi o desembargador Dr. Manoel Arízio Eduardo 
de Castro – relator do referido processo, que leu seu parecer e 
ao fi nal emitiu voto favorável à Chapa 1. Em seguida, o Desem-
bargador Dr. Paulo Régis Machado Botelho, revisor do processo, 
expressou seu entendimento sobre os autos e votou favorável à 

Chapa 2. O terceiro Desembargador a se manifestar foi Dr. José 
Antônio Parente da Silva, presidente do Tribunal, que na ocasião 
pediu vista dos autos para posteriormente apresentar seu voto.

No dia 1º de fevereiro de 2010, o Desembargador Dr. José 
Antônio Parente da Silva leu seu parecer anulando a urna 58 e 
votando favorável a Chapa 2. O acórdão com essa decisão deve 
ser publicado em breve, no Diário da Justiça. Após esta publica-
ção ainda cabem recursos.

Os servidores do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) in-
tensifi caram no ano passado a mobilização pró plano de carreira 
do setor. A categoria fez várias paralisações de aviso e uma greve 
de praticamente um mês para sensibilizar o governo a reabrir as 
negociações em relação ao plano. Após um indicativo de diálogo 
os trabalhadores acabaram com a greve e, no início deste ano foi 
instalado um grupo de trabalho (GT) para discutir a criação de uma 
carreira específi ca.

Através deste GT o governo apresentou uma proposta de 
carreira transversal que acompanha discussões feitas na Confe-
rência Nacional de Recursos Humanos, ocorrida em julho do ano 
passado. Foram levantadas questões sobre proposta salarial e 
tabelas de gratifi cação de titulação e qualifi cação. A bancada sin-
dical defende que nenhum servidor fi que de fora da implantação 
de tabelas e ninguém sofra com a falta de oportunidades para se 
qualifi car. O Planejamento considera que houve avanços nas dis-
cussões. Mas a categoria se preocupa já que nenhuma proposta 
concreta ainda foi apresentada. A próxima reunião para discutir o 

tema acontece no dia 8 de março, em Brasília. 
No próximo encontro é possível que o governo apresente uma 

contraproposta ao projeto de plano de carreira já apresentado pela 
bancada sindical. A expectativa é de que o Planejamento apresente 
fi nalmente uma proposta que possa ser avaliada pelos servidores. 

De qualquer forma, a mobilização e unidade da categoria se fa-
zem fundamentais neste processo. Por ser ano eleitoral, o governo 
tem até abril para encaminhar projetos para votação no Congresso 
Nacional e que envolvam impacto orçamentário.

Ceará - Os servidores da SRTE no Ceará têm acompanhado 
os encontros e continuado na discussão. Na última assembleia, em 
Fortaleza, foi deliberada a participação dos representantes do ór-
gão, João Carlos, Regirlane Couto e Milton Gondim em encontro do 
comando de negociação, em Brasília, nos dias 2, 3 e 4 de março. 
Passando pelo Ceará no fi nal de fevereiro, o Ministro Carlos Lupi 
(Trabalho) e o deputado André Figueiredo (secretário executivo do 
MTE) voltaram a demonstrar apoio à causa do setor.

SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE
 EM PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO

Os servidores do Ministério do Meio Ambiente (MMA), IBAMA e 
Instituto Chico Mendes permanecem em negociação com o governo 
pela necessidade de reestruturar as carreiras ligadas ao meio am-
biente. No último dia 11 de fevereiro, estes servidores reuniram-se 
em Plenária Nacional para debater uma pauta de informes, calen-
dário de mobilização e avanços nas negociações. O SINTSEF/CE 
foi representado pelo diretor Rômulo George.

Os servidores do Meio Ambiente paralisaram suas atividades 
por 24 horas, no dia 27 de janeiro. Além de lutar por melhorias nas 
condições de trabalho, os servidores defendem uma legislação po-
lítica ambiental brasileira mais efi ciente. Nos últimos anos, brechas 
nessa política possibilitaram o avanço de problemas ambientais 
causados por setores que buscam conquistar o lucro a qualquer 
custo e alegam que o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento. 
Os servidores procuram mostrar para a sociedade que é possível 
ocorrer desenvolvimento de forma qualifi cada sem a necessidade 
de agressão ao meio ambiente. Os trabalhadores denunciam ainda 
o esvaziamento dos órgãos ligados à proteção do meio ambiente 
com o Estado tirando atribuições funcionais importantes para o setor. 

INCRA E DNIT TÊM PLENÁRIAS 
NACIONAIS ESPECÍFICAS

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, os servidores do DNIT (e setor 
do transporte de uma maneira geral) e do INCRA, respectivamente 
reúniram-se em Plenária Nacional específi ca de cada categoria.

Os servidores do DNIT debateram informes, avaliação das ne-
gociações, reestruturação da carreira das agências e DNIT, calen-
dário de mobilização e encaminhamentos.

Já os servidores do INCRA, que se reuniram no dia 26, além 
dos pontos de informes, calendário de mobilização e encaminha-
mentos, discutiram avaliação da conjuntura, negociações, reestru-
turação das Carreiras e fortalecimento do INCRA. O SINTSEF/CE 
enviou representantes eleitos em assembleia da categoria, que fo-
ram: Francisco de Assis Lopes Bezerra e José de Freitas Lourenço.

Os servidores do INCRA estão buscando a implantação de três 
gratifi cações que teriam como objetivo qualifi car e adequar os tra-
balhadores a cumprir a missão do INCRA.

Por ser ano eleitoral, o governo tem até abril para encaminhar 
projetos para votação no Congresso Nacional e que envolvam im-
pacto orçamentário. 
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO É REAJUSTADO E TEM VALOR 
 UNIFICADO EM TODO O PAÍS

 CUT REALIZA REUNIÃO DO COLETIVO NACIONAL DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR

GOVERNO: TOM DE RECUO EM REUNIÃO ENTRE SRH E CONDSEF

A partir deste mês de fevereiro, os servidores do Poder Exe-
cutivo Federal em todo o Brasil receberam o valor de R$ 304,00 a 
título de auxílio-alimentação. O reajuste constará no contracheque 
de fevereiro, cuja remuneração estará disponível no início de março. 
A medida tem um impacto anual de R$ 950 milhões no Orçamento e 
benefi ciará diretamente 514,4 mil servidores ativos. 

Segundo o Ministro do Planejamento Paulo Bernardo, o governo 
fez um esforço para conseguir os recursos necessários para a cor-
reção que era antiga reivindicação dos servidores, uma vez que os 
valores estavam defasados. 

A atualização do valor, que não era alterado desde 2004, repre-
senta um reajuste que varia de 88% a 141%, conforme a Unidade da 
Federação. Isso porque até agora o benefício era pago em quatro 
valores distintos, de acordo com o Estado. O benefício era pago de 

forma variável em razão de um decreto de 2001 (nº 3.887, de 16 de 
agosto) ter determinado que o valor deveria observar as diferenças 
do custo da alimentação nos Estados. Mas, segundo dados de insti-
tutos de pesquisas econômicas como o Dieese e o Ipea, os reajustes 
da cesta básica nas capitais têm apresentado oscilações constantes, 
tornando inviável a utilização de uma sistemática já superada. 

A cidade de Porto Alegre, por exemplo, registrou em janeiro de 
2010 o maior custo para os gêneros alimentícios. Mas o Rio Gran-
de do Sul integrava no mês passado o grupo de Estados onde os 
servidores federais percebiam o menor valor entre os fi xados para o 
auxílio-alimentação. Embora sejam pequenas essas oscilações en-
tre as diversas regiões, tanto na cesta básica quanto no valor gasto 
nas refeições, o governo entendeu que não se justifi ca a perpetua-
ção do valor diferenciado e tomou a decisão de unifi car o benefício.

Nos dias 31 de novembro e 01 dezembro de 2009, o Coletivo Nacional de Saúde da CUT realizou sua primeira reunião sob respon-
sabilidade da Secretaria de Saúde do Trabalhador. O encontro discutiu as diretrizes estratégicas da Central-gestão 2009-2012. O coor-
denador geral do SINTSEF/CE Roberto Luque, secretário de Saúde do Trabalhador da CUT/CE participou do evento. A relação saúde-
trabalho é de extrema complexidade por envolver o entrelaçamento de dimensões biológicas, psíquicas, técnicas, sociais, políticas,
éticas, etc. ou seja um emaranhado de aspectos que caracteriza a condição humana no trabalho e do trabalho e suas repercussões na
saúde dos trabalhadores. A equipe da Secretaria Nacional de Saúde do Trabalhador da CUT nacional demonstra vontade e dedicação 
em fazer a diferença no que diz respeito ao tema.

No último dia 23 de fevereiro, a Secretaria de Recursos Huma-
nos (SRH) do Ministério do Planejamento em reunião com a CON-
DSEF sinalizou um recuo do governo no processo de negociação 
com os servidores federais. Com uma agenda extensa de pendên-
cias a serem negociadas com diversas categorias, a SRH não se 
posicionou nos principais temas em discussão no Planejamento. 
Com isso, instala-se um clima de insegurança em milhares de servi-
dores, em pleno ano eleitoral.

Abrindo a reunião, a Condsef fez um histórico das discussões 
promovidas nos grupos de trabalho (GT´s) e das negociações efeti-
vamente em andamento. Nas diversas reuniões realizadas até aqui 
tanto a diretora do Departamento de Relações do Trabalho, Marcela 
Tapajós, como a coordenadora de Relações Sindicais, Eliane Cruz, 
sempre informaram que o governo havia defi nido como prioridade 
para discutir nas negociações três temas: Tabelas para 2010, Pro-
jeto de Lei (PL) 5920 e demandas levantadas pelos GT´s. Ainda de 
acordo com as gestoras, a SRH estaria apenas aguardando um si-
nal da Secretaria-Executiva para defi nir qual montante orçamentário 
seria utilizado para fechar negociações.

Recuo – Mesmo diante de diversos processos de negociação 
em curso, Duvanier Ferreira rebateu as argumentações feitas di-
zendo que não se responsabiliza pelo que foi dito pelos gestores 
da SRH em mesa de negociação. O secretário disse que apenas 

irá cumprir o que estiver escrito, acordado e assinado por ele. No-
vamente, a Condsef registrou que tal postura signifi cava um recuo 
no processo de negociação instalado com o governo. A Condsef 
questionou ainda a situação que envolve discussão de tabelas para 
2010. Os debates pendentes foram garantidos em mesas de ne-
gociações. Entre elas estava discussão de tabelas para C&T, PE-
CFAZ, INPI, Inmetro e Tecnologia Militar. 

Um parêntese foi aberto para que a Condsef apresentasse de-
mandas que não estavam nas negociações, mas fazem parte de 
reivindicações ainda não atendidas. A entidade solicitou agenda de 
reuniões para tratar demandas das Agências Reguladoras, DFMM, 
Dnocs, Sudene, Sudam, HFA, docentes do ex-território de Fernando 
de Noronha e plano de saúde dos servidores do Ministério da Agri-
cultura. Os temas foram tratados caso a caso pelo secretário de RH 
que garantiu que irá abrir agendas para os assuntos.

Diante das incertezas instaladas pela reunião com a SRH, a 
Condsef volta a alertar os servidores de sua base de que o momen-
to é de reforçar a mobilização e unidade. A plenária nacional desde 
sábado deve apontar quais serão as estratégias que os servidores 
vão querer utilizar para defender suas demandas e reivindicações. 
Em ano eleitoral, o tempo é um fator determinante, já que o gover-
no tem até abril para encaminhar projetos que contenham impacto 
orçamentário.
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 TCU AUTORIZA CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA
Em decisão recente, o Tribunal de Contas da União (TCU) 

autorizou a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não goza-
das e nem contadas em dobro para aposentadoria a um servidor 
da casa. Para o ministro revisor do processo, Raimundo Correia, 
aqueles servidores que não gozaram do benefício da licença-
prêmio “o fi zeram por algum tipo de necessidade imperativa de 
permanência no trabalho, porque, do contrário, teriam usufruído 
do seu gozo em momento oportuno, fato constantemente verifi ca-
do na grande maioria dos órgãos públicos”. E o ministro vai ainda 
mais longe. De acordo com o texto do parecer, o fundamento é 
que a não-conversão da licença prêmio em pecúnia signifi caria 
enriquecimento ilícito por parte da administração. A decisão abre 

precedentes para servidores que se encontram nessa situação. 
Vale a pena buscar esse direito.

Histórico - A licença-prêmio estava prevista no antigo Estatu-
to do Servidor (Lei 1.711/52), e foi mantida no novo estatuto (Lei 
8.112/90), o qual estabelece que a cada cinco anos de efetivo 
exercício, o servidor teria direito a gozar três meses de licença-
prêmio. Essas licenças poderiam ser contadas em dobro para fi ns 
de aposentadoria, mas esse direito foi extinto em 16 de outubro 
de 1996 pela Medida Provisória n 1.522/96. No entanto, o ser-
vidor que esteve no serviço público até outubro de 1996 podia 
acumular a licença-prêmio para usá-la ou contar em dobro para 
efeito de aposentadoria. 

O processo de negociações que vem sendo travado na Se-
cretaria de Recursos Humanos (SRH) do Ministério do Planeja-
mento com setores da base da Confederação dos Trabalhadores 
no Serviço Público Federal (Condsef) vai continuar em março. 
Muitas discussões fundamentais que buscam garantir atendi-
mento de demandas de diversas categorias terão continuidade 
a partir do próximo dia 1º. Na agenda encaminhada pela SRH à 
Condsef já estão confi rmadas reunião para tratar demandas da 
AGU, INEP, FNDE, PCCTM, Ciência e Tecnologia, Mapa, CPST 
e Ibama. Aguardam confi rmação das reuniões que já estão pré-
agendadas servidores do Inmetro, INPI, Incra, Dnit, SPU e Cultu-
ra. No dia 9 de março está confi rmada também uma reunião para 
debater a instituição da negociação coletiva no setor público.

Confi ra o quadro com as datas das reuniões e encontros en-
tre dos setores com a SRH.

2 de março
Incra – 10h30
Dnit* – 15h
Ibama – 15h
3 de março
SPU – 10h30
Cultura* – 15h
4 de março
Inmetro – 10h30
INPI* – 15h
5 de março
INEP – 15h
FNDE – 17h
AGU – 10h30 

9 de março
PCCTM – 10h30
GT Neg.
Coletiva**
10 de março
C&T – 15h
11 de março
CPST – 10h30
Mapa – 15h
12 de março
AGU – 10h30
17 de março
Ibama – 15h

18 de março
INEP – 15h
FNDE – 17h
19 de março
AGU – 10h30
30 de março
INEP – 10h30
Ibama – 15h
FNDE – 17h

* a confi rmar
** horário a
 confi rmar  

 CONDSEF SEGUE EM NEGOCIAÇÃO COM SRH SOBRE DIVERSOS 
SETORES

 SINTSEF/CE PARTICIPA DO CDE EM BRASÍLIA
No dia 15 de janeiro, ocorreu em Brasília reunião do Conse-

lho Deliberativo de Entidades (CDE), instância de deliberação da 
CONDSEF. Além de divulgar informações sobre as últimas reuniões 
feitas junto ao Ministério do Planejamento, as entidades se reuni-
ram para debater assuntos de interesse dos servidores. Na pauta 
negociação coletiva e direito de greve foram alguns dos destaques. 
O governo vem discutindo propostas para esses temas e a Condsef 
vai defender mudanças seguindo resoluções congressuais, toma-
das pela base da entidade em sua maior instância de votação. O 
SINTSEF/CE foi representado no encontro pelo diretor Luís Carlos. 

Também foi tema de discussão a Fundação Nacional de Saúde - 
FUNAI, afetada com a publicação do decreto 7.056/09, que extingue 
administrações regionais do órgão em diversos estados. O decreto 
caminhou na contramão da reestruturação da FUNAI. A Condsef já 
vinha negociando há algum tempo com o governo a criação de uma 
carreira indigenista que atenda as demandas e necessidades dos 

servidores. O decreto deixou eminete a possibilidade de confl itos 
nas áreas que tiveram administrações extintas.

Solidariedade ao Haiti
No CDE foi defi nida ainda a participação da Condsef e suas 

fi liadas no apoio à população do Haiti, vitimada pelo maior terremo-
to dos últimos 200 anos. Os servidores vão integrar a corrente de 
solidariedade em apoio a esse povo que enfrenta um dos momentos 
mais difíceis de sua história. Aqui no Brasil a Condsef também se 
manifesta com relação ao decreto sobre Direitos Humanos, apoian-
do a apuração e punição dos abusos cometidos durante o período 
da ditadura militar. 

O CDE voltou a se reunir no dia 26 de fevereiro. Na ocasião 
o SINTSEF/CE foi representado pelos diretores José de Assis e 
Luis Carlos que fazem parte da direção da CONDSEF. Até o fe-
chamento da edição deste informativo a reunião do CDE ainda 
não tinha terminado.
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 SINTSEF GANHOU MAIS DE 300 PROCESSOS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

O SINTSEF/CE SE ESTRUTURA PARA AJUIZAR PROCESSOS VIRTUAIS

Sua estrutura é formada por quatro advogadas, cinco estagiários, 
um setor de cálculos composto de um técnico de contabilidade e sete 
digitadores,  além dos coordenadores.

O trabalho desta estrutura de pessoal possibilitou ao SINTSEF/CE 
benefi ciar, nos últimos três anos, mais de seis mil servidores públicos 
federais fi liados à entidade, substituídos ou representados processu-
almente pelo Sindicato em mais de trezentos processos ganhos nesse 
período. As ações que lograram êxito são relativas aos mais diversos 
objetos, entre os quais podem ser citados: 3,17%, 28,86%, resíduos 
do FGTS, planos econômicos, inativos, etc.

Como se vê pelos números acima dispostos, mesmo com a moro-

sidade do Judiciário, fato que é de conhecimento público da socieda-
de brasileira, com todas as prerrogativas processuais que o governo 
detém, quando demandado em juízo, como os prazos diferenciados 
e, ainda, com a interposição de vários recursos manifestamente prote-
latórios pelo Poder Público, sem qualquer sanção judicial, o Sindicato 
obteve consideráveis vitórias judiciais.

Não obstante as demais funções institucionais do SINTSEF/CE, 
todas de suma importância para os servidores públicos federais, o 
sucesso nas ações judiciais é de relevância incomensurável para o 
Sindicato, vez que representam um retorno patente de sua ação aos 
fi liados.

Juizados Especiais Federais O que são?
Eles fazem parte da Justiça Federal. Os Juizados Especiais Fede-

rais foram criados pela Lei nº 10.259 do ano 2001. Eles buscam simpli-
fi car os processos e agilizar o seu andamento, reduzindo o número de 
recursos encaminhados aos tribunais. O objetivo maior dos Juizados 
é possibilitar uma justiça mais ágil. 

Por quê o processo dos Juizados é mais simples?
A intimação será pessoalmente, por via postal ou por meio eletrô-

nico ou telefônico, ou ainda, na pessoa dos advogados e a recepção 
da petição será por via eletrônica;  Não há prazos privilegiados - em 
quádruplo ou dobro - para a Fazenda Pública;  Não há reexame ne-
cessário; e  Não há condenação em custas e honorários no primeiro 
grau de jurisdição, somente ocorrendo se houver recurso, salvo os 

casos de justiça gratuita. 
Como as decisões dos Juizados Especiais Federais são cum-

pridas?
Quando houver  acordo ou a sentença - com trânsito em julgado 

, o pagamento  será feito através de RPV (Requisição de Pequeno 
Valor) onde o valor máximo é 60 salários mínimos.

Estrutura do SINTSEF para os processos virtuais.
O SINTSEF contará com uma estrutura moderna que atenderá 

com maior celeridade os seus fi liados, para execução dos processos 
virtuais, foram adquiridos novos computadores e impressoras e será 
contratado  estagiários  capacitados e devidamente treinados para 
atender de forma satisfatória  a todos que queiram aderir essa forma 
de processo.

 SINTSEF/CE GANHA PROCESSO DE INDENIZAÇÃO DE CAMPO DA 
FUNASA

O primeiro processo de indenização de campo da FUNASA, re-
ferente ao período de 1997 a 2002, o sindicato elaborou os cálculos 
para 1.848 (mil, oitocentos e quarenta e oito) servidores e a Pro-
curadoria da FUNASA não recorreu dentro do prazo estabelecido 
pelo juiz da 2ª Vara Federal. Em virtude do fato, o juiz despachou 
considerando que houve decurso de prazo, e determinou que fos-
sem elaborados requisitórios de pagamento, ou seja, preparação 
de RPV/PRECATÓRIO. A Procuradoria peticionou ao juiz pedindo 

que os cálculos fossem analisados pela Contadoria do Foro. Até 
o momento, o juiz não se pronunciou, esperamos que ele mante-
nha sua decisão inicial. Neste caso, quando as RPV’S chegarem no 
TRF-Recife, após numeradas terão de ser pagas no prazo máximo 
de 60 dias.

O segundo processo de indenização de campo foi ganho no 
TRF-Recife e estamos aguardando a baixa do processo para elabo-
rar e apresentar os cálculos ao Judiciário.

PLENÁRIA NACIONAL DA CONDSEF
No dia 27 de fevereiro, a CONDSEF realizou, em Brasília, uma Plenária Nacional. A pauta discutiu informes, avaliação da conjun-

tura e negociações e o calendário de mobilização até a próxima plenária. O SINTSEF/CE foi representado no encontro pelos diretores
José de Assis e Luis Carlos, integrantes da executiva da CONDSEF, Eudes Rodrigues, eleito em assembleia dos aposentados, Afonso
Barbosa, escolhido pela Direção Colegiada e pelos servidores do INCRA Francisco de Assis Lopes Bezerra e José de Freitas Lourenço,
que já estavam em Brasília para a plenária específi ca do órgão.
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Durante todo o mês de janeiro e início de fevereiro, o SINTSEF-
CE realizou, em sua sede em Fortaleza e em sete delegacias do 
interior do Estado, um Ciclo de Seminários de Formação Política. A 
participação dos servidores federais foi expressiva. Outras catego-
rias, sindicatos e entidades também marcaram presença nos even-
tos. Ao todo, 380 trabalhadores, distribuídos nos encontros, ouviram 
e debateram os temas: “Desafi os e perspectivas para o movimento 
sindical em 2010” e “Análise de Conjuntura e Plataforma dos Traba-
lhadores para as eleições de 2010”. O curso teve como palestrante 
o historiador e professor da UERJ, e formador sindical da CUT, Hel-
der Molina.

Os encontros iniciaram-se em 13 de janeiro, no município de 
Crateús contemplando a região dos Inhamúns, no dia 14 o evento 
ocorreu em Sobral com os fi liados da Região Norte. Ainda na mes-
ma semana Itapipoca e Fortaleza participaram do debate, respec-
tivamente nos dias 15 e 16. Em fevereiro mais quatro municípios 
receberam a palestra, Quixadá, no dia 1º, Jaguaribe, dia 2, Iguatu 
e Cariri, nos dias 5 e 6 de fevereiro. Com exceção da Delegacia do 
Maciço de Baturité, todas as outras Delegacias Regionais do SINT-
SEF/CE iniciaram este programa de formação política que deve ser 
continuado ao longo do ano com outras temáticas e palestrantes.

A iniciativa do sindicato teve grande receptividade, aceitação e 
reconhecimento por parte da base da categoria. Em todas as dele-
gacias foram unânimes as avaliações de que o sindicato está no ca-
minho certo. Os participantes demonstraram o desejo de que outros 
cursos se realizem, num calendário permanente e com outros temas 
de interesse dos trabalhadores.

Os seminários tiveram a participação de outros sindicatos e en-
tidades dos movimentos sociais das regiões visitadas, como pro-
fessores, trabalhadores rurais, servidores municipais, estudantes, e 
diversas ONGs. Fortalecendo a presença e a importância do SINT-
SEF/CE em todos os espaços, aumentando a sua relação com os 
movimentos populares locais, e discutindo temas de interesse da 
categoria.

Nas atividades foram abordados a história de lutas e conquistas 
do SINTSEF/CE, analisando sua trajetória de autonomia, indepen-
dência, luta e democracia, que completou 20 anos de existência, 
também foi realizada uma análise crítica da atuação do movimento 
sindical nas décadas de 1990 e atual, as difi culdades que os tra-
balhadores enfrentaram diante do neoliberalismo e suas políticas 
de Estado mínimo, mercado máximo, privatizações, desregulamen-
tação do trabalho e dos direitos dos trabalhadores, desemprego, 

fl exibilizações, precarizações, desenvolvidos na Era FHC. Sempre 
realçando que todas as conquistas de direitos só vêm através da 
unidade política dos trabalhadores, nas lutas e mobilizações.

Por fi m, em todos os seminários foram realizados debates sobre 
a atual conjuntura política e econômica, tendo como foco as eleições 
gerais que ocorrerão no Brasil. O destaque foi para a necessidade 
dos trabalhadores serem sujeitos políticos ativos, mantendo a auto-
nomia e a independência de classe, e apresentando uma plataforma 
de reivindicações e de defesa dos direitos.

Os trabalhadores não podem permitir que em 2010 haja retro-
cesso de suas conquistas, adquiridas nesses anos todos de com-
bate e luta. Os trabalhadores vão continuar pressionado o governo 
para avançar nos direitos.

Confi ra a participação em cada ciclo do seminário, conforme as 
listas de presença: Fortaleza: 75, Itapipoca: 23, Sobral: 60, Crate-
ús: 55, Jaguaribe: 42, Quixadá: 34, Iguatu: 57, Crato: 34. Total:380. 
Todos os trabalhadores que compareceram às palestras receberão 
certifi cados do SINTSEF/CE.

 CERCA DE 400 TRABALHADORES PARTICIPAM DE CURSOS DE 
FORMAÇÃO POLÍTICA PROMOVIDOS PELO SINTSEF/CE

Delegacia do Sertão Central recebe curso de formação política no município de Quixadá

Trabalhadores do Vale do Jaguaribe debatem os temas propostos pelo curso

Entre os dias 20 e 23 de janeiro, ocorreu, em Fortaleza o segundo módulo do curso de formação de formadores de dirigentes da CUT. 
O coordenador de formação política do SINTSEF/CE, Afonso Barbosa, participou do evento. O curso faz parte da programação da Escola
Nordeste da CUT e tem como ideia principal desenvolver um programa de formação de educadores sindicais para o conjunto das catego-
rias, na perspectiva de comprometer os dirigentes a serem multiplicadores da formação cutista em sua região. Estão participando deste 
encontro 30 dirigentes sindicais, dos Estados do Ceará, Maranhão e Piauí.

O primeiro módulo ocorreu entre os dias 4 e 7 de novembro do ano passado no Centro de Guadalupe, em Teresina(PI). Os dois próxi-
mos momentos ocorrerão nas cidades de São Luís e Teresina, ainda neste primeiro semestre de 2010.

 SINTSEF/CE PARTICIPA DO CURSO DE FORMAÇÃO DA CUT
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