
Ata da 1ª Reunião da Comissão Paritária para Negociação da PPLR 2022 

 

Local: Teams 

Data: 22/11/2022 e 23/11/2022 (prorrogada para finalizar os registros em ATA) 

Tema: Apresentação da Proposta do Programa de Participação nos Lucros ou 
Resultados do SERPRO – PPLR2022 à Comissão Paritária e planilha para simulação 

 

Com a presença dos membros titulares/suplentes eleitos pelos empregados e 
designados pela empresa, em reunião virtual, instalou-se a comissão validando a 
eleição realizada com a votação abaixo: 

Nome Total de Votos Percentual 
Daniel Lima Fernandes 246 13.95 % 
Andre dos Santos Gianini 237 13.44 % 
Fabricio Puttini Calza 230 13.04 % 
Tiago Correa de Araujo 162 9.18 % 
Felipe Artur Paraense de Oliveira Serra 69 3.91 % 
Claudio Jorge Severo Medeiro 66 3.74 % 
Eric Daher Lopes 62 3.51 % 
Edilene dos Reis Rocha Araujo 56 3.17 % 
Michael Luiz Rabelo Silva 53 3.00 % 
Leiliane de Alvarenga Rocha 53 3.00 % 
Emanuel Almeida Silva 49 2.78 % 
Ednardo Moraes da Costa Filho 44 2.49 % 
Silvana Ribeiro de Brito Correa 40 2.27 % 
Thiago Petri Duarte 37 2.10 % 
Jose Carlos Jorge Vital 35 1.98 % 
Gustavo Assis Chaves 35 1.98 % 
Carlos Henrique Lucas Ferreira 32 1.81 % 
Ronaldo Almeida Ribeiro 27 1.53 % 
Rodrigo Jose Valle Ferreira 24 1.36 % 
Rafael Henrique Ferreira 22 1.25 % 
Wellington Fernando Martins 22 1.25 % 
Roberto Cruz da Silva 20 1.13 % 
Claiton Rodrigo Knoth 19 1.08 % 
Amanda Costa Nascimento Rique 19 1.08 % 
Thiago Vieira Lima 17 0.96 % 
Suze Helen Silva Veiga 16 0.91 % 
Cid Oliveira e Macedo 14 0.79 % 
Eduardo Augusto Marra Nunes Marques 12 0.68 % 
Miriam dos Santos Rodrigues Chaves 9 0.51 % 
Alexandre Souza Aguiar 8 0.45 % 
Cristina Pinilla Orellana 8 0.45 % 
Luiz Alberto Brasil Herdy Alves 7 0.40 % 



Mario Jorge Paiva Melo 6 0.34 % 
Mauro Silveira de Alcantara 3 0.17 % 
Eli Aurea Bertoia Grego 3 0.17 % 
Carlos Alberto Resende 1 0.06 % 
Julio Cesar do Nascimento Fernandes 1 0.06 % 

Total de Votos: 1778 

Total de Votos Válidos: 1764 

Total de Votos Nulos: 14 

 

Considerando as regras de inscrição e votação divulgadas, e indicação dos 
representantes da empresa, a Comissão de Negociação foi constituída pelos 
seguintes membros: 

Nome 

- Daniel Lima Fernandes DIOPE/SUPSI/SISEG/SISIF 

- André dos Santos Gianini DIDES/SUPAI/AICEI/AISMP 

- Fabrício Puttini Calza DIOPE/SUPCD/CDAED/CDBDP 
- A definir – FENADADOS* 

- Marcelo Batista de Noronha - DIDHM/SUPEP/EPREQ 

- Leandro Luiz Fernandes de Lacerda Messere - 
DIJUG/SUPJU/JUTRP/JUTCN 

- Nilva Hoffmann - DIRAD/SUPGA/GAPLA 
- A definir - SERPRO 

* recebido ofício da FENADADOS com indicação com 2 nomes, no entanto, 
esta comissão fez encaminhamento de ofício resposta ao sindicato 
profissional, solicitando a indicação, por parte do sindicato, de um 
representante titular e um suplente para integração na comissão.  
 
Regras de eleição:  

• Resolução GE-017/2022 de 27/10/2022  
• Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) — Portal 

da Transparência e Governança | Serpro  
• Primeira Leitura - Saiu o edital para formação da Comissão Paritária 

para Negociação da PLR 2022 — Serpro 
• Primeira Leitura - Começa hoje o período de inscrições de candidatos 

para formação da Comissão PPLR 2022 — Serpro 
• Primeira Leitura - Termina amanhã, dia 10, período para quem quer se 

candidatar à Comissão Paritária da PPLR — Serpro 
• Primeira Leitura - Quer participar da Comissão Paritária da PPLR 2022? 

Saiba que o prazo de inscrição termina hoje, dia 10 — Serpro 
• Primeira Leitura - Confira quem são os inscritos que desejam compor a 

Comissão Paritária da PPLR 2022 — Serpro 
• Primeira Leitura - Começa hoje a votação para titulares e suplentes da 

Comissão Paritária da PPLR 2022 — Serpro 



• Primeira Leitura - Vote até amanhã para escolha dos titulares e 
suplentes da Comissão Paritária da PPLR 2022 — Serpro 

• Primeira Leitura - Hoje é o último dia para escolha dos titulares e 
suplentes da Comissão Paritária da PPLR 2022 — Serpro 

• Primeira Leitura - Conheça os representantes dos empregados eleitos 
para a Comissão Paritária da PPLR 2022 — Serpro 

 
 

 

ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO:  

A Comissão de Negociação, tem como atribuição, negociar com a 
administração da empresa, os seguintes tópicos:  

- Analisar a proposta de participações nos lucros e resultados – PPLR2022, 
apresentada pela empresa, já aprovada pelo Conselho de Administração e a SEST  

- Apresentar e discutir alternativas ao programa de participações nos lucros e 
resultados - PPLR2022. 

- Deliberar sobre o programa de participações nos lucros e resultados - 
PPLR2022.  

 

DEFINIÇÕES DA COMISSÃO  

- Conhecer o Ofício 0139/2022, de 21 de novembro de 2022, da FENADADOS. 

- Elaborar e enviar Ofício à Fenadados solicitando a indicação de representante 
titular e suplente até o dia 05.12.2022. 

- Após definição da composição final da comissão, apresentar a proposta da 
empresa para 2022, identificando as diferenças das propostas dos anos anteriores.  

- Sugere-se que a próxima reunião da comissão ocorra no dia 06.12.2022, às 
14:30. 

 

REGISTROS DOS REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS 

Registramos, inicialmente, nossa indignação com o desprezo da diretoria pelo 
longo histórico de negociação coletiva entre Serpro e seus empregados. Sempre 
tivemos ampla participação dos trabalhadores em assembleias, representados por 
nossos sindicatos e federação. Somos uma categoria plenamente organizada, sendo 
inadmissível que a diretoria queira usurpar a competência dos sindicatos. A realização 
de uma eleição precária, sem a participação dos sindicatos, é um retrocesso e um 
abuso de direito. Desta forma, nos organizamos para devolver a decisão aos 
trabalhadores, que serão consultados em assembleias sobre qualquer proposta que 
venha a surgir nesta comissão. A decisão da maioria será respeitada por estes 



integrantes. Garantimos, assim, uma decisão democrática e não uma decisão tomada 
apenas por prepostos da empresa, como outrora feito. 

 

REGISTROS DOS REPRESENTANTES DA EMPRESA 

Os representantes da empresa registram que, conforme prevê a Lei nº 
10.101/2000, a negociação da participação dos empregados nos lucros ou resultados 
empresariais se dá por meio de comissão paritária, formada por representantes da 
empresa e dos empregados, sendo assegurada, inclusive, a participação de 
representante dos sindicatos, ou por meio de acordo coletivo. Dessa forma, entende 
não haver falar em usurpação da competência dos sindicatos. 

Neste sentido, a empresa, por entender que o formato de Comissão Paritária 
é o mais adequado para a negociação do Programa de Participação nos Lucros e 
Resultados, dado o excelente resultado obtido no último acordo, que resultou na 
distribuição de R$ 23,7 milhões, editou a Resolução GE 017/2022 e o Edital nº 001, 
de 04.11.2022, que culminaram com a candidatura de 38 empregados, inclusive de 
integrantes do quadro externo, número bem maior que a comissão anterior, e uma 
votação recorde, com a participação de 1.778 empregados, o que demonstra que o 
processo possibilitou a participação de toda a empresa. Alinhado a isso, a empresa 
recebeu da Fenadados a indicação de dois nomes para compor a comissão, conforme 
disposto no ofício 139/2022, de 21.11.2022.  

Diante do exposto, considerando o número de empregados que participaram 
da eleição da comissão e a própria manifestação da FENADADOS em indicar 
participante, é patente que tanto os empregados como as representações sindicais 
anuíram com a proposta da empresa de negociar a PLR 2022 via comissão paritária, 
confirmando a assertividade deste formato. 

Desta forma, apesar de compreender os argumentos apresentados pelos 
representantes dos empregados, entende ser melhor manter o atual formato de 
negociação, razão pela propõe a continuidade das reuniões da comissão paritária 
para consecução do programa de PLR 2022. 
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