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Ofício CONDSEF nº 265/2015.            Brasília-DF, 21 de julho de 2015. 

 
 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor 
NELSON BARBOSA 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 
 
 
Assunto: Deflagração de greve dos servidores públicos federais a iniciar dia 27 de 

julho. 
 

 
 
 

Exmo. Ministro, 

 
A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO 

FEDERAL - CONDSEF, entidade sindical de grau superior, legalmente constituída e inscrita 

no CNPJ sob nº 26.474.510/0001-94, sediada no SDS, Bloco “L”, nº 30, 5º Andar, Edifício 
Miguel Badya, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70394-901, neste ato representada por seu 
Secretário-Geral, vem, respeitosamente, perante V. Exa., dizer e requerer o que segue: 

 
Inicialmente cumpre destacar que a CONDSEF é entidade sindical de grau 

superior e representa os interesses das Entidades de Classes que congregam todos os 
servidores públicos, empregados e trabalhadores vinculados à Administração direta, indireta, 
fundacional e autárquica dos poderes da União e das empresas públicas federais, sejam 
eles regidos pelo RJU, pela CLT ou por qualquer outro vínculo jurídico que venha a ser 
criado no âmbito da Administração Pública Federal, ativos, aposentados e pensionistas, 
inclusive aqueles provenientes de convênios que têm o objetivo de implementar ações da 
Administração e do Serviço Público e prestadores de serviço que percebam remuneração de 
forma direta ou indireta da União Federal.  
 
Ocorre que durante a Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais, realizada no dia 
18 de julho, em Brasília, a categoria deliberou por deflagrar movimento grevista por 
tempo indeterminado, com início previsto para o próximo dia 27 de julho deste ano, 
tendo em vista a negativa do Governo Federal em negociar e atender as justas 
reivindicações salariais, como por exemplo o não cumprimento da revisão geral e anual 
prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, não pagamento de valores de 
exercícios anteriores de natureza salarial reconhecidos administrativamente, não 
cumprimento de acordos, dentre outras, conforme segue: 

 
 



  

Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221 

www.condsef.org.br 

condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br 

 

 

2 

 

PAUTA GERAL DE REIVINDICAÇÕES DOS SERVIDORES 

 

 Política salarial permanente com correção das distorções e reposição das perdas 
inflacionárias; 

 Reajuste linear no índice de 27,3%; 

 Estabelecimento de Data-base em 1º de maio; 

 Direito a negociação coletiva (Convenção 151 da OIT); 

 Paridade salarial entre ativos e aposentados; 

 Retirada dos Projetos do Congresso Nacional que atacam os direitos dos servidores; 

 Aprovação imediata dos Projetos que tramitam no Congresso Nacional de interesse 
dos servidores; 

 Isonomia salarial e de todos os benefícios entre os poderes.  

Cumpre salientar que em 2014 não ocorreu negociação por parte do Governo 
Federal, bem como a conduta se repete em 2015, ignorando todas as reivindicações dos 
servidores desta categoria, não restando alternativa senão a deflagração da greve.  

 
A presente comunicação visa o cumprimento dos requisitos formais que 

regem o movimento paredista, na forma da lei. 
 
Ainda, informa que serão mantidos os serviços essenciais e se coloca a 

disposição para participar de reuniões visando as negociações necessárias.  
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

 

 
Secretário-Geral da CONDSEF 

 


