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APRESENTAÇÃO

BALANÇO DA DIREÇÃO DA CONDSEF NA GESTÃO 2008/2011

 Um balanço positivo de uma entidade deve se marcar pelo seu comprometimento com as reivindi-
cações e a luta da categoria. Nestes três anos a direção da CONDSEF desenvolveu uma ofensiva classista em 
defesa do Serviço público de qualidade e universal, em defesa das reivindicações da categoria, sem perder 
o olhar na organização, mobilização e elevação da consciência de classe da sua base, buscando sempre uni-
ficar a luta dos federais com a luta do setor privado. 
 Sem dúvida nenhuma uma política classista ao lado dos trabalhadores (as) acumulando forças para 
ampliar a organização a independência e a autonomia da classe operando o enfrentamento em cada con-
juntura sem perder de vista o objetivo estratégico que é conquistar as nossas reivindicações. Neste sentido 
podemos afirmar que a Confederação vem cumprindo este papel e se muito tem que avançar, muito já 
avançou nos seus anos de vida e principalmente nesta gestão. 
 As diversas greves que as nossas filiadas encaminharam através das deliberações da categoria foram 
fundamentais para avançarmos nestas conquistas. É evidente que ficaram muitas pendências e muitos plei-
tos que precisamos buscar. O que não podemos é minimizar estas vitorias que foram suadas e a  as custas 
de paralisações, marchas á Brasília, atos nos Estados, pressão no Congresso e muitas, muitas greves.
 Temos que tomar os devidos cuidados no voluntarismo de culpar as nossas direções por não ter-
mos conquistados todas as nossas reivindicações. A nossa tarefa é reorganizar a categoria para uma nova 
ofensiva no próximo período. 
 Construir um movimento dos federais que permita avançarmos nas questões especificas da nossa 
base, aglutinando questões macros como a negociação coletiva, a auto regulamentação da greve, retirada 
dos projetos de leis que prejudicam a classe e aprovação de outros que visam atender os anseios da classe. 
 São tarefas mais urgentes que o movimento precisa se debruçar neste momento. Acreditamos que 
o nosso X Congresso será um espaço privilegiado para debatermos as melhores táticas e estratégias para o 
próximo período.

DIREÇÃO DA CONDSEF
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TESE 1

OLHANDO O PASSADO E O PRESENTE 
PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO...!

1. CONJUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL

1.1. Análise da Conjuntura Internacional:

[1] No terreno da globalização, o capitalismo financeiro espraiou suas raízes e tentáculos por 
[2] toda a economia nestes últimos 30 a 40 anos. Uma verdadeira revolução econômica,        
[3] cultural e política, desta vez muito mais veloz e indiferente ao clamor e sofrimento dos     
[4] povos, imprimindo um rastro de desigualdades sociais e de miséria. Mais uma vez, a sina do 
[5] Capitalismo se impôs à realidade.

[6] Essa burguesia se apropriou das novas tecnologias e do excedente econômico resultante e 
[7] passou a controlar as economias dos diversos continentes com o seu capital volátil e         
[8] parasitário.

[9] O sonho de gerações de que o desenvolvimento científico e tecnológico pudesse gerar   
[10] melhoria da qualidade de vida dos povos, com a distribuição de renda e a redução da   
[11] jornada de trabalho esvaiu-se diante da usurpação da burguesia especuladora.

1.1.1 A Crise Financeira Internacional

[12] A crise foi revelada ao público a partir de fevereiro de 2007, como uma crise financeira, no 
[13] coração do sistema. Segundo muitos economistas, a mais grave desde 1929, que se      
[14] tornou sistêmica gerando a falência de muitas empresas, até então tidas como solidas, e 
[15] demissão em massa de trabalhadores. 

[16] Os norte-americanos, responsáveis primeiros pela crise, baluartes do neoliberalismo,   
[17] adversários ferrenhos da intervenção do Estado na economia, na busca de salvar o        
[18] sistema, não vacilaram em injetar bilhões de dólares do tesouro na compra de ações    
[19] podres da empresas falidas. Uma verdadeira operação de estatização forçada.

[20] A partir de 18 de Julho de 2007, a crise do crédito hipotecário provocou uma crise de    
[21] confiança geral no sistema financeiro e falta de liquidez bancária, ou seja, falta de dinheiro 
[22] disponível para saque imediato pelos correntistas dos bancos.

[23] Nos anos oitenta e noventa, com o pagamento das dividas e seus encargos e,                  
[24] principalmente com os planos de arrocho das economias nacionais imposto pelo FMI e 
[25] demais organismos de controle do déficit público, o sistema bancário dos países ricos   
[26] acumulou um elevado estoque de dólares. Isto lhes permitiu refinanciar o elevado déficit 
[27] público norte-americano e fazer grandes investimentos na especulação imobiliária nos 
[28] Estados Unidos, mesmo sendo estes títulos subprime cujo valor de negociação no          
[29] mercado financeiro era muitas vezes superior ao valor real do bem imóvel que lhe dava 
[30] lastro e que significavam o financiamento e refinanciamento de clientes, consumidores, 
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[31] sem poder aquisitivo.

[32] A queda nos preços de imóveis, a partir de 2006, arrastou vários bancos para uma         
[33] situação de insolvência, repercutindo fortemente sobre as bolsas de valores de todo o 
[34] mundo.

[35] Como os empréstimos subprime não geravam fluxo de caixa para os bancos, estes         
[36] arquitetaram uma estratégia de securitização desses créditos, criando os derivativos     
[37] negociáveis no mercado financeiro, cujo valor de face era cinco vezes superior ao das   
[38] dívidas originais. Em fim, títulos podres, quase sem chances de resgate. Estes derivativos, 
[39] na verdade eram subtítulos, pois originalmente eles não eram títulos negociáveis no     
[40] mercado financeiro. Uma verdadeira operação de pirataria financeira.

[41] A história se repetiu como uma grande farsa. As agências de classificação de risco          
[42] classificavam estes títulos podres com o mais alto índice de garantia, os três as: AAA,    
[43] maior que os títulos da dívida brasileiros e igual à classificação do Tesouro Norte-          
[44] Americano.

[45] A crise se espalhou e sua mais recente faceta é a crise grega. O FMI, o BCE e a Comissão 
[46] Européia anunciaram o maior pacote de resgate já concedido a um país. São 110 bilhões 
[47] de euros, o equivalente a quase metade do PIB grego. Em contrapartida impõem um novo 
[48] e rígido arrocho de Atenas contra os trabalhadores e o povo grego em geral: elevação da 
[49] idade de aposentadoria mínima dos funcionários públicos de 61 para 65 anos de idade; 
[50] arrocho ao funcionalismo, cortes salarial, média 20%, e aposentadorias em 10%; aumento 
[51] de impostos: sobre valor adicionado subiu de 18% para 23%, e os tributos sobre             
[52] combustíveis, álcool e tabaco, subiram 30%. O governo quer reduzir o número de          
[53] municípios de mil para 400, e o de companhias estatais, de 6.000 para 2.000. 

[54] Com a crise da Grécia, o velho FMI, que perdera importância, voltou à cena. A crise       
[55] financeira global de 2008 tirou o FMI do limbo. Até então, a discussão era como ele se  
[56] financiaria e quantos funcionários demitiriam.

1.1.2 A especulação financeira – O motor da crise

[57] A crise imobiliária norte-americana, principal origem da atual crise econômica, é produto 
[58] da financeirização da economia. O capital especulativo, denominado por Lênin de capital 
[59] parasitário, na sua busca do lucro máximo, não mede a conseqüência das operações para 
[60] o mundo real. O que vale é lucrar muito e rapidamente.

[61] Sem romper a dominação do capital financeira sobre os demais ramos da economia, o 
[62] capitalismo será cada vez mais cruel para milhões de pessoas que necessitam vender sua 
[63] força de trabalho, em ultima instância, os que acabam arcando com o maior ônus nas   
[64] crises.

[65] Segundo François Morin (2006), as especulações financeiras alcançaram em 2002 um   
[66] novo patamar mundial: US$ 1.122,7 quatrilhões. Isto mesmo: um quatrilhão, cento e vinte 
[67] e dois trilhões e 700 bilhões de dólares, incluindo 699 trilhões de transações com          
[68] derivativos, 384,4 trilhões de transações de câmbio, e 39,3 trilhões de investimentos    
[69] financeiros.  

[70] Aquele total é 34,76 vezes mais do que os 32,3 trilhões que correspondem às transações 
[71] de bens e serviços, isto é, à economia real. 
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[72] Entre 2003 e 2004 elas passaram de 300 para 874 trilhões! Os estoques de produtos     
[73] financeiros no mundo em 2002 eram de US$ 186,3 trilhões, ou 4,62 vezes mais que o PIB 
[74] (Produto Interno Bruto) mundial naquele ano, mais as importações de bens e serviços, 
[75] que era de US$ 40,3 trilhões. 

1.1.3 Reflexos da crise

[76] Segundo Edson Pereira Bueno Leal (julho de 2010), a crise transmutou-se numa segunda 
[77] fase, em crise do setor real da economia em escala mundial. “Nesta terceira fase ameaça 
[78] converter-se em crise fiscal ou crise de dívidas soberanas nos países avançados”.

[79] Estima-se que se levarão no mínimo 10 anos para restaurar o estágio anterior à crise,   
[80] período que aponta para sacrifícios sociais. 

[81] A OIT - Organização Internacional do Trabalho estima que algo entre 30 e 50 milhões de 
[82] trabalhadores ficarão desempregados ou serão jogados no turbilhão cinzento do           
[83] “subemprego” em 2010. Adicionalmente, 90 milhões é o número previsto no aumento 
[84] dos pobres como resultado da crise.

[85] De acordo com OIT, a taxa de desemprego na América Latina e no Caribe crescerá de 7% 
[86] em 2008 para 7,9% em 2010, atingindo 22 milhões em de trabalhadores 2010.

1.1.4 A Crise não é nossa, não vamos pagar por ela.

[87] Contudo, a História não acabou como quiseram disseminar os pensadores da nova        
[88] burguesia. A luta de classes permanece viva e cada vez mais frontal, e os trabalhadores 
[89] continuam na luta, evocando para si, o caráter revolucionário da destruição do               
[90] Capitalismo com a conquista do Socialismo. A História continua...

[91] Na natureza nada se perde. Os ensinamentos de Max, Engels, Lênin e tantos outros       
[92] revolucionários e revolucionárias estão presentes, transpondo o tempo para avivar a    
[93] consciência de classe e a luta dos trabalhadores por um mundo solidário e justo, o que 
[94] representa a luta pelo Socialismo.

[95] Praticamente todos os países vivem mobilizações operárias e populares que se radicalizam 
[96] e se massificam em meio a uma crise que ataca o emprego e as conquistas operárias e 
[97] empobrece amplos sectores das camadas médias. A greve geral e os protestos em Atenas, 
[98] contra o plano de arrocho fiscal do governo grego, começaram em 05 de maio de forma 
[99] pacífica, mas rapidamente evoluíram para um confronto violento, que terminou com um 
[100] saldo de três mortos.

1.2 Análise da conjuntura nacional

1.2.1 O Brasil e a crise financeira Internacional

[101] O Brasil foi o ultimo país a entrar em crise e primeiro a sair, graças a ações acertadas 
[102] tomadas pelos governantes.

[103] Segundo Adriana Maria Giubert (Boletim 2 da crise financeiro no Brasil), quando o Brasil 
[104] foi atingido pela crise econômica internacional, no terceiro trimestre de 2008, a         
[105] economia encontrava-se em franca expansão. O contexto macroeconômico estava   
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[106] bastante favorável, o crescimento do PIB estava em 6,8%, a taxa de inflação dentro da 
[107] meta estabelecida e a relação dívida/PIB em ampla redução. Além disso, o                  
[108] fortalecimento da demanda interna, favorecido pelo aumento real da massa salarial, e a 
[109] expansão das operações de crédito e dos investimentos, contribuíram de modo         
[110] significativo para o crescimento econômico do período.

[111] O desempenho do mercado de trabalho em 2008 apresentou saldo positivo, embora 
[112] tenha perdido mais de 800 mil postos de trabalho no último trimestre.

[113] Referência mundial no enfrentamento bem-sucedido da crise financeira, o governo  
[114] brasileiro adotou medidas que asseguraram a estabilidade econômica do Brasil.

[115] O governo agiu mantendo os investimentos estratégicos e com alta capacidade de    
[116] geração de empregos rapidamente; financiamento do consumo interno, com a redução 
[117] dos juros e o alargamento dos prazos de pagamento e a redução de alguns impostos de 
[118] produtos chaves (veículos, eletrodomésticos, etc.); desoneração das exportações, etc., 
[119] em um movimento anticíclico assegurou que o Brasil fosse menos afetado pela crise 
[120] internacional. Politicamente, o governo também acertou ao condenar veementemente 
[121] as ações especulativas e de demissão em massa de trabalhadores por parte de           
[122] empresários oportunistas que queriam a aproveitar a crise para ganhar facilmente.

[123] Em plena crise, o governo não demitiu e, embora tenha reduzido os concursos públicos, 
[124] manteve o cronograma de dar posse aos trabalhadores já concursados e concedeu   
[125] alguns reajustes (reposição de tabelas) ao funcionalismo federal, em desacordo com a 
[126] crítica da grande mídia que exigia que o governo aproveitasse a crise para fazer cortes na 
[127] sua Folha de Pagamento.

[128] Outra medida importante tomada pelo governo foi a manutenção e até a expansão das 
[129] políticas públicas compensatórias que funcionaram como fortalecedoras do mercado 
[130] interno, injetando dinheiro no consumo.

[131] As Centrais Sindicais negociaram com o governo Lula a valorização do Salário Mínimo, o 
[132] que lhe garantiu um reajuste real de 53,68% no período de 2002 a 2010. No entanto, o 
[133] valor do Salário Mínimo necessário calculado pelo Dieese, seguindo o preceito           
[134] constitucional, para julho/2010, é de R$1.987,26. Portanto, o Salário Mínimo Oficial de 
[135] R$ 510,00 corresponde à apenas 25,66% do Salário Mínimo necessário. E, esta política 
[136] acrescida da valorização das aposentadorias é fortes instrumentos de distribuição de 
[137] renda e fortalecimento do mercado interno.

1.2.2 A ação estratégica do Estado como indutor da economia

[138] Um dos grandes legados do atual governo foi ter recolocado o Estado brasileiro como 
[139] indutor do crescimento econômico. Papel este, que havia sido completamente          
[140] desmontado pelos anos dos governos neoliberais de FHC.

[141] O governo conseguiu reorganizar minimamente a economia nacional e trazer o Brasil à 
[142] condição de oitava economia do mundo, fortalecendo as exportações e o mercado   
[143] interno. Rompeu a dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos e expandiu as 
[144] nossas fronteiras comerciais. Fator, este, que, também, se constituiu em importante 
[145] elemento a barrar os efeitos da crise atual.
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[146] E, neste novo cenário, a faceta mais importante foi ter o crescimento econômico       
[147] conjugado com a distribuição de renda, embora esta ainda seja pequena para o grau de 
[148] concentração de renda e riqueza existente no país.

[149] No quadro institucional emanaram de dentro do governo tentativas de conformação do 
[150] estado seguindo o modelo neoliberal defendido tão arduamente pelo ex-ministro de 
[151] FHC, Bresser Pereira, com a quebra dos princípios públicos para privados, como o caso 
[152] das propostas do ministro da Saúde Jose Gomes Temporão e da Secretaria de Gestão do 
[153] Ministério do Planejamento de um modelo de gestão Privado para a Saúde, Ciência e 
[154] Tecnologia, Cultura, Meio Ambiente, dentre outras áreas. Os servidores tiveram que 
[155] fazer esse enfrentamento e, apesar de vitoriosos, essa visão privatista do público      
[156] continua internalizada no governo Lula.

2. BALANÇO DO MOVIMENTO

[157] Um governo de esquerda, popular e democrático, como é o caso do governo Lula, não 
[158] precisa da subserviência, harmonização e capitulação do movimento sindical, ao       
[159] contrário, é muito importante aprofundar a mobilização dos trabalhadores para crescer 
[160] na correlação de forças pela disputa do domínio dos meios de produção e comunicação 
[161] junto às massas. Há de se recordar que a classe trabalhadora traz em si o processo    
[162] revolucionário.

[163] A chegada ao poder de um governo de esquerda representa o momento de mobilização 
[164] máxima e permanente da classe trabalhadora para os avanços, as conquistas sociais e o 
[165] enfrentamento ao Capitalismo na luta pelo Socialismo. Sequer se pode pensar na      
[166] possibilidade de preservá-lo o que seria um erro brutal, pois as forças dominantes do 
[167] Capital se recomporão de imediato e conduzirão o governo segundo a sua ideologia com 
[168] os seus poderosos meios econômicos e de comunicação. 

[169] Se a classe trabalhadora e os movimentos sociais assim não o fizerem, das duas uma, ou 
[170] darão oportunidade ao surgimento de lideres populistas que não permeiam pela       
[171] organização do povo ou permitirão que o sistema capitalista se recomponha em seus 
[172] domínios sobre as massas populares.

[173] Uma perspectiva do que estava por vir já havia sido colocada no cardápio do candidato 
[174] Lula, a famosa “Carta ao povo brasileiro” com comendas e premissas de que o modelo 
[175] econômico neoliberal do governo FHC não poderia ter mudanças ou rupturas. Um    
[176] sintoma, doença que aos poucos poderia grassar as vestes da classe trabalhadora e do 
[177] povo brasileiro para a sua própria ruína e desgraça.

[178] A resposta veio de imediato. Enquanto o movimento sindical e social ainda estava em 
[179] transe com a eleição de Lula, as elites trabalhavam e emplacaram uma das mais        
[180] perversas peças da mais valia sobre as calêndulas dos trabalhadores — a Reforma da 
[181] Previdência Social de 2003 — com o seu Fator Previdenciário, bastão principal que recaiu 
[182] implacavelmente sobre as costas já surradas e batidas dos trabalhadores, retirando-lhes 
[183] mais ainda de sua condição de vida na preciosa hora de sua aposentadoria. Atingiu a 
[184] todos, trabalhadores públicos e da iniciativa privada. O motivo; o equilíbrio das contas 
[185] públicas, ou seja, a garantia do pagamento de juros para os capitalistas do sistema de 
[186] especulação financeira nacional e internacional, capitaneadas pelo Banco Central      
[187] Brasileiro gerido por Meirelles, antigo presidente do Banco Boston no Brasil.
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[188] Ali, naquele momento dramático, Lula deu uma demonstração ao Capitalismo de que 
[189] não representaria uma ameaça aos seus lucros e que as mudanças seriam superficiais 
[190] sem ameaças ao seu domínio. De certa forma, o Capitalismo havia sido vitorioso e a 
[191] “Carta ao povo brasileiro” se materializava.

[192] Esse episódio é muito representativo e simbólico, pois na luta de classes não pode haver 
[193] equívocos das organizações da classe trabalhadora, pois a classe burguesa age           
[194] permanentemente para maximizar a mais valia, não importa os meios.

[195] Entretanto, Lula, operário e originado das classes populares secularmente marginalizadas 
[196] da sociedade brasileira, também teve prova de que o Capitalismo sabe quem são os seus 
[197] verdadeiros adeptos.
 
[198] Logo a seguir, Lula, seu governo e Partido foram submetidos a uma verdadeira          
[199] execração pública a partir de uma fortíssima campanha de difamação moral golpista 
[200] levada a cabo pelos meios de comunicação da burguesia financeira, rede Globo de    
[201] Televisão à frente. Algo semelhante ao que a direita udenista submeteu Getúlio Vargas e 
[202] João Goulart. A burguesia financeira e seus vassalos tinham pressa para reestabelecer os 
[203] seus domínios. A demonstração de subserviência dada por Lula ao impor a Reforma da 
[204] Previdência fora só ilusão, pois o Capital continuava sem confiar nele. 

[205] Apesar dos pesares foi a classe trabalhadora e as massas populares que naquele        
[206] momento deram sustentação a Lula para salvaguardá-lo da atitude golpista dos agentes 
[207] do Capital, o que seria mais um golpe na trajetória daqueles que optaram pela causa do 
[208] povo brasileiro.

[209] Esses fatos mostram tanto aos trabalhadores quanto aos seus representantes que    
[210] chegam aos postos dirigentes, que não podem se equivocar no seu processo de luta de 
[211] classe. O Capitalismo é uma sina, a da eterna mais valia, e por isso, a única solução para 
[212] os povos é a sua derrota final. Enquanto isso não ocorrer imperará a violência e a      
[213] exploração do homem pelo homem.

[214] Nos dois períodos do governo Lula, só houve avanços quando este agiu em sentido   
[215] contrário aos propósitos da burguesia financeira, seja na questão de restabelecer a  
[216] política pública do estado e a valorização dos servidores públicos; seja em relação a  
[217] acolher os mais necessitados com um sistema de assistência social como o Bolsa Família 
[218] e a valorização do Salário Mínimo; seja para fortalecer o estado como indutor da       
[219] economia; seja na política externa.

[220] O movimento sindical brasileiro, CUT à frente, da mesma forma produziu avanços     
[221] quando produziu pautas e lutas unificadas, pressionando o governo Lula pelas            
[222] reivindicações dos trabalhadores e da sociedade.

[223] Esse período dos governos Lula há de servir como referência de muitas lições para o 
[224] movimento sindical repensar e reforçar a sua estratégia e a autonomia e liberdade na 
[225] luta constante e intensa pelos avanços sociais e mudança desse modelo econômico  
[226] originado e sustentado nas hostes do Capitalismo mundial.

[227] Mesmo com os problemas e críticas à forma de atuação do movimento sindical nos  
[228] últimos oito anos descritos acima, o balanço neste período ainda é positivo em termos 
[229] de conquistas, das quais destacamos:
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[230] – Retirada do Congresso Nacional do Projeto de flexibilização de CLT;

[231] – Aumento real do salário mínimo;

[232] – Aumento das folgas dos comerciários aos domingos;

[233] – Atualização e ampliação de faixas da tabela do imposto de renda;

[234] – Veto a Emenda 3;

[235] – Ampliação de 4 para 6 meses da licença maternidade;

[236] – Legalização das centrais sindicais;

[237] – Aprovação/ratificação da Convenção 151 da OIT, que trata da Negociação Coletiva no 
[238] Setor Público;

[239] – Piso Salarial dos Professores;

[240] – Reajustes dos Servidores Públicos. Durante os últimos 08 anos, todas categorias de 
[241] servidores públicos federais tiveram reajustes acima da inflação do período; 

[242] – Vale Cultura para o Trabalhador Baixa renda;

[243] – Gratuidade para formação e qualificação e qualificação pelo Sistema “s” dos            
[244] trabalhadores de baixa renda;

[245] – Ampliação da Governança Coorporativa, com a participação de representantes dos 
[246] trabalhadores e empregadores nos órgãos colegiados;

[247] – Envio ao Congresso do Projeto de Lei que assegura a participação dos Empregados nos 
[248] Conselhos de Administração das Empresas;

[249] – Garantia de juros baixos para os empréstimos consignados para trabalhadores,       
[250] servidores e aposentados;

[251] – Reenvio ao Congresso da Convenção 158 da OIT, que trata da proibição da demissão 
[252] imotivada;

[253] – Intensificação da fiscalização para combate ao Trabalho degradante;

[254] – Inclusão dos direitos a moradia e à alimentação entre os direitos sociais, de que trata o 
[255] artigo 6º da constituição;

[256] – Regulamentação do Combate ao Assédio Moral;

[257] – Participação, no Ministério do trabalho e Emprego, da elaboração do anteprojeto de 
[258] Lei que regulamenta a prestação de serviços terceirizados;

[259] – Redirecionamento dos Recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) para a 
[260] geração de emprego e renda, com cláusulas de respeito aos direitos trabalhistas das 
[261] empresas beneficiadas;
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[262] – Ampliação do pagamento das parcelas do seguro desemprego no período da crise 
[263] econômica mundial;

[264] – Luta pela revisão do fator previdenciário, regra que reduz os benefícios previdenciários 
[265] na aposentadoria;

[266] – Atuação Unitária das centrais sindicais pela criação do Fator Acidentário de Prevenção 
[267] (FAP);

[268] – Atuação para revisão da alíquota de importação de aço, taxando a importação dessa 
[269] matéria prima para a geração de emprego no Brasil;

[270] – Aumento real dos benefícios previdenciários Pago pelo Regime Geral de Previdência 
[271] Social; e

[272] – Participação Ativa no Fórum Nacional de previdência Social e discussão de alternativas 
[273] para preservação da Previdência Social Pública.

2.1 ANÁLISE DA CONDSEF

[274] Neste período de governo Lula, os servidores públicos federais, CONDSEF à frente,    
[275] tiveram presença marcante e diferenciada, pois desde o primeiro instante do governo 
[276] Lula, foi à luta, em especial contra a Reforma da Previdência e pelas reivindicações   
[277] históricas dos servidores de mudanças relativas às políticas públicas a serem levadas a 
[278] cabo pelo Estado brasileiro.

[279] Uma luta intensa, sem intermitência, pois os servidores trouxeram lições importantes do 
[280] confronto com os governos neoliberais de Collor e FHC, um período de muitos sacrifícios, 
[281] em que foram tratados implacavelmente como parias do Estado brasileiro.

[282] Inúmeras reuniões, plenárias, mobilizações e greves conduzidas pela CONDSEF e seus 
[283] Sindicatos Gerais nos estados resultaram em conquistas importantes para os servidores 
[284] que vinham de longos anos sem reajustes ou mesmo recomposição de salários em    
[285] função da inflação. A Confederação conquistou vitórias muito importantes e simbólicas 
[286] uma vez que estas representaram também a revogação das ações neoliberais passadas, 
[287] como o caso da Anistia e Reintegração dos Demitidos de Collor e FHC.

[288] O governo Lula não pode ser comparado com os governos terra arrasada de Fernando 
[289] Collor e Fernando Henrique Cardoso, os quais deixaram o serviço público brasileiro em 
[290] destroços. A questão a ser avaliada é quanto aos avanços que ocorrerem na               
[291] administração pública, na valorização dos servidores e em relação às políticas públicas do 
[292] Estado brasileiro nesse período dos dois governos Lula.

[293] O governo Lula não levou a frente à Negociação Coletiva, iniciada com a instauração da 
[294] Mesa Nacional de Negociação Permanente com representantes do governo e das      
[295] entidades sindical nacionais. Sequer o governo deu prosseguimento as Mesas Setoriais. 
[296] Um esforço que se perdeu em função da burocracia e de resistências internas no       
[297] governo onde ainda há representantes que compactuam com a ideologia neoliberal de 
[298] Bresser Pereira.
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[299] Com isso, a CONDSEF e demais entidades sindicais passaram a conviver com uma      
[300] multiplicidade de negociações isoladas por órgãos, processo o qual o governo se       
[301] aproveitou para intensificar a divisão dos servidores por meio da multiplicação do     
[302] número de carreiras e de planos especiais de cargos. Uma decisão inconseqüente que 
[303] produziu também a cisão institucional entre servidores em prejuízo aos serviços públicos 
[304] e à sociedade. As 73 Tabelas salariais existentes na Administração Pública Federal em 
[305] dezembro de 2002 passaram a mais de 150 em julho de 2010, aumentando mais ainda as 
[306] distorções salariais;

[307] O governo prosseguiu até o final com essa política de quanto mais dividir melhor, uma 
[308] vez que jogou por terra também as Diretrizes de Carreiras inicialmente colocadas na 
[309] mesa de negociação.

[310] Ainda por cima, o governo Lula protelou ao máximo o os encaminhamentos para que o 
[311] Congresso aprovasse a regulamentação da Negociação Coletiva, um direito                 
[312] constitucional dos servidores, sendo que só no mês de outubro/2010, é que conclui-se a 
[313] negociação do Grupo de Trabalho instituído em julho de 2007  no âmbito do Ministério 
[314] do Planejamento com a maioria das Entidades Sindicais Nacionais de Servidores Públicos 
[315] que produziu minutas de Projeto Lei para institucionalização da negociação coletiva no 
[316] setor público, direitos sindicais, regulamentação do direito de greve, regulamentação da 
[317] negociação na administração pública federal e liberação para exercício de mandato  
[318] classista. Essas proposições que deverão serem encaminhadas ao Congresso nacional 
[319] ainda em 2010, com certeza só serão apreciadas por aquela Casa legislativa na próxima 
[320] gestão em 2011. 

[321] No campo das Remunerações salariais, aprofundaram-se as discrepâncias. Ainda       
[322] seguindo o modelo neoliberal, o governo Lula sacramentou a idéia da diferenciação 
[323] entre servidores do estado, criando as denominadas Carreiras Exclusivas, cuja base de 
[324] Remuneração é o Subsídio, com Paridade entre Ativos, Aposentados e Pensionistas. 
[325] Basicamente essas carreiras foram dirigidas aos servidores dos campos da Arrecadação, 
[326] Diplomacia, Poder de Polícia, Defesa Jurídica e Gestão estado, pensamento similar ao 
[327] gerado no governo de FHC para o modelo neoliberal de estado mínimo. Essas carreiras 
[328] foram levadas ao topo da Remuneração.

[329] Aos demais servidores restou o Deus dará de Gratificações Produtivistas, Vencimento 
[330] Básicos ofensivos, falta de Paridade entre servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas, 
[331] e Remunerações muito aquém daquelas do grupo do Subsídio.

[332] À maior parte dos servidores, aqueles do PGPE (Plano geral de Cargos e Salários do Poder 
[333] Executivo) e da CPST (Carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho), que juntos somam 
[334] cerca de 400 mil servidores ativos e aposentados e pensionistas, foi reservado pelo  
[335] governo Lula a discriminação completa. As suas remunerações tiveram os menores   
[336] reajustes.

[337] Outras carreiras e planos especiais de cargos que foram criados, originariamente do 
[338] PGPE (antigo PCC – Plano de Cargos e Carreira) também foram submetidos ao mesmo 
[339] processo de desvalorização deste.

[340] Para completar o quadro de distorções salariais, o governo Lula já no final do seu      
[341] período, no primeiro semestre de 2010, apelou para outros meios, de forma a manter a 
[342] sua diretriz de dividir os servidores, descaracterizando o conceito de Carreiras            
[343] Transversais. 
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[344] Na verdade estas só aproveitam alguns cargos do PGPE de nível superior (o número de 
[345] servidores de nível superior do PGPE é extremamente reduzido comparado com os de 
[346] nível intermediário e auxiliar).

[347] A discussão de um modelo de estado para esses novos tempos que representavam a 
[348] chegada de um governo de esquerda ao poder, seria a única alternativa para se         
[349] uniformizar procedimentos que qualificasse a gestão de pessoal e remuneração na   
[350] administração pública federal. Evidentemente que tal discussão geraria as ações       
[351] estratégicas, mas, porém, portanto,o Governo não demonstrou vontade política de fazer 
[352] esse debate.

[353] O processo afunilou da pior forma possível, pois o governo diante do processo eleitoral 
[354] deste ano de 2010 decidiu não cumprir com os compromissos e acordos estabelecidos 
[355] com a CONDSEF e demais entidades sindicais, que, em função de tantas idas e vindas, já 
[356] não poderiam contar mais com a mobilização dos servidores para fazer o devido        
[357] enfrentamento.

[358] A reflexão sobre esse processo extremamente complexo que diz respeito à situação dos 
[359] servidores do estado brasileiro e de sua organização, com certeza será enriquecida no 
[360] debate do X CONGRESSO DA CONDSEF para preparar a entidade e os servidores diante 
[361] das lutas no próximo governo.

3. PLANO DE LUTAS E PAUTA DE REIVINDICAÇÃO

3.1 Plano de lutas

[362] • Modelo de Estado e Administração Pública, com políticas públicas condizente com as 
[363] demandas da população brasileira;

[364] • Serviço Público de Qualidade, Universal e gratuito;

[365] • Diretrizes de Planos Carreiras;

[366] • Concursos Públicos para todos os níveis de formação

[367] • Institucionalização da Negociação Coletiva no Setor público;

[368] • Paridade entre servidores ativos, aposentados e pensionistas

[369] • Política Salarial permanente e correção das distorções salariais;

[370] • Redução da jornada de Trabalho, sem redução de salário;

[371] • Aprofundar o debate entre os servidores e a sociedade sobre a Dívida Pública e juros;

[372] • Valorização do Salário Mínimo Nacional equivalente ao Salário Mínimo Necessário 
[373] calculado pelo DIEESE;

[374] • Integração das lutas dos servidores públicos da America Latina e do mundo;



19CADERNO DE TESES

[375] • Lutar contra qualquer tipo de descriminação e de assédio moral;

[376] • Lutar pela igualdade de Tratamento para a mulher Trabalhadora;

[377] • Lutar pela ratificação das seguintes convenções da OIT: 87 – Liberdade e Proteção do 
[378] Direito Sindical; 98 – Direito de Sindicalização e de Negociações Coletivas; 135 –        
[379] proteção e facilidade aos representantes dos Trabalhadores; 158 – Proteção contra a 
[380] dispensa imotivada; 100 – igualdade de remuneração entre homens e mulheres; 111 – 
[381] Eliminação de toda descriminação de emprego e ocupação; 156 – Igualdade de          
[382] oportunidade e de tratamento para homens e mulheres.

[383] • Garantia do mais amplo e irrestrito direito de greve;

[384] • Unificação das campanhas salariais;

[385] • Reforma Agrária sob o controle dos trabalhadores;

[386] • Em defesa das Universidades públicas;

[387] • Investimento em capacitação dos trabalhadores;

[388] • Contra a precarização: Terceirização, Consultorias e Convênios;

[389] • Contratação de servidor exclusivamente por concurso público;

[390] • Contra o PLP 549/07;

[391] • Contra as Fundações Públicas de Direito Privado;

[392] • Incorporar e implementar no Plano de Ação da CONDSEF a “CARTA DE GENEBRA PARA 
[393] SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE”, construída na CONFERÊNCIA MUNDIAL DE       
[394] SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE”, realizada de 12 a 14 de outubro de 2010, na    
[395] cidade de Genebra Suiça, Organizada pelo Conselho de Sindicatos Mundiais, CSI, ISP, 
[396] dentre outras Organizações Sindicais Mundiais de Servidores Públicos, com a              
[397] participação de mais de 400 representantes, inclusive da CONDSEF e da CUT, de mais de 
[398] 70 países de todos continentes, que tem como objetivo central uniformizar a intervenção 
[399] das organizações sindicais do setor público num momento de “crise financeira           
[400] internacional”, onde um dos alvos dos governos de todo mundo vem sendo a redução de 
[401] serviços públicos e precarização das condições de trabalho dos servidores públicos, com 
[402] conseqüências danosas para toda população mundial.

[403] • Incorporar e implementar no Plano de Ação da CONDSEF as deliberações da           
[404] Conferencia Latino Americana da ISP – IAMRECON - .realizado nos dias 07 a 12 de     
[405] setembro de 2010, na cidade de Cartagena, na Colombia, onde participaram mais de 300 
[406] dirigentes sindicais do setor público representando 34 países das Américas.

3.2 Pauta de reivindicações: eixos prioritários 

[407] • Reposição das perdas salariais desde 1995;

[408] • Correção das distorções salariais;
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[409] • Cumprimento dos acordos compromissados e assinados;

[410] • Retorno imediato de todos demitidos e anistiados;

[411] • Luta contra toda descriminação aos servidores dos ex territórios;

[412] • Resgate e garantia da data base anual (mês de maio);

[413] • Garantia da aposentadoria especial;

[414] • Saúde complementar para todos;

[415] • Isonomia de benefícios entre os três poderes (Plano de Saúde, Auxilio Alimentação, 
[416] Auxilio Transporte, Auxilio Creche, etc);

[417] • Ascensão Funcional: Defendemos a ascensão funcional como mecanismo de           
[418] desenvolvimento na carreira, com os cuidados necessários para que esse importante 
[419] instrumento de desenvolvimento do servidor, não se transforme em instrumento de uso 
[420] fisiológico pelos maus gestores públicos. Nesse sentido temos acompanhado projetos 
[421] que tratam desse tema no Congresso Nacional, construindo junto com os parlamentares 
[422] mecanismos que impeçam o “mau uso” desse importante e justo instrumento de      
[423] desenvolvimento na carreira;

[424] • COTAS: O debate sobre cotas é produto da dívida Social do Estado brasileiro para a 
[425] maioria da nossa população e da própria formação sócio-política-econômica-cultural do 
[426] país, onde parcelas importantes da sociedade foram historicamente discriminadas, não 
[427] tendo oportunidades em situação de igualdade de acesso à políticas públicas, e,        
[428] consequentemente, à condições dignas de vida, nem nos espaços de decisão política do 
[429] país. Esse é um debate que devemos aprofundar no interior da CONDSEF para            
[430] superarmos as divergências ainda existentes, principalmente em relação à forma de 
[431] COTAS, deve-se considerar raça gênero, etc., ou condição sócio–econômica.

4. ORGANIZAÇÃO SINDICAL

[432] Continuamos entendendo que a organização dos servidores públicos federais em      
[433] sindicatos gerais, com base territorial estadual, ainda é a melhor forma de organização 
[434] sindical da categoria.

[435] A CONDSEF cumpriu um importante papel na luta dos servidores públicos federais e tem 
[436] condições de continuar cumprindo, podendo, inclusive, auxiliar a organização dos     
[437] servidores na America Latina.

[438] Entendemos que é correto a CONDSEF manter-se filiada a uma central sindical nacional e 
[439] internacional. E, no nosso entender, a central que melhor cumpre o papel de organizar a 
[440] luta dos trabalhadores brasileiros é a Central Única dos Trabalhadores, motivo pelo qual 
[441] achamos que a CONDSEF deve continuar filiada à CUT. No plano internacional somos 
[442] favoráveis continuarmos filiados ao ISP.

5. REFORMA ESTATUTÁRIA
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[443] Em consonância com o Edital de Convocação do X Congresso da CONDSEF, e               
[444] especialmente considerando as demandas políticas cotidianas da CONDSEF, estamos 
[445] propondo a criação de mais duas Secretarias na Estrutura Diretiva da CONDSEF:         
[446] SECRETARIA DE POLITICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS e a SECRETARIA DE RAÇA, GÊNERO 
[447]  E ETNIA.

ASSINAM ESTA TESE:

DIRETORES DA CONDSEF E CONSELHO FISCAL: Edvaldo Pitanga(Ba), Pedro Armengol (Pi), José 
Carlos Oliveira (Pe), Alberto Vanderlei (Pe), Maria do Socorro Ribeiro Costa (Pi), Lirio José Téo (Sc), Rai-
mundo Pereira de Sousa (Ma), Maria das Graças Oliveira (Pe), Pedro dos Santos Moreira (Ba), João Seno 
de Moura (Pi), Walter César Figueiredo (Ma), Edson Xavier de Brito (Pe) e Eduardo José Fonseca (Ma).

POR ESTADO:

AMAPÁ: Marcos Nunes, Odete Gomes, Neuza Castro, Erroflyn Paixão, Ildecy Nunes, Doracy, Fernando, 
Raimundo Freire e Elizabhete Mourão.

RORAIMA: Gilberto Rosas e Antonio Carlos Gibim.

MARANHÃO: Angela Maria Silva Souza Melo; Raimundo Nonato Soares Lima; Joana D’arc Rocha De 
Aquino; José Ribamar Carvalho; João Carlos Lima Martins; Raimundo Pereira De Souza; José Amaro 
De Andrade; Secretário De Formação Sindical; José Edilson Do Nascimento; Ana Maria Araújo Castro; 
Conceição De Maria Reis Silva; Manoel Lages Mendes Filho; Raimundo Nonato Machado Filho; Manoel 
Cecílio Monteiro Filho; Carmina Marília Diniz Veras; Solange De Lourdes Pinheiro Rodrigues; José Ri-
bamar Costa De Freitas; Josefa Nogueira Dos Santos; Jonas Silva Gouveia; Joana Darc Dos Reis Mateucci; 
Normando Dos Santos Araújo; João Rafael Dos Santos Figueiredo; Francisco Xavier Costa Serra; Maria 
Isabel Frazão Freire; José Alfredo Duarte Torres; Marlene Pantoja Bertrand; Brás Guimarães Costa; Cíntia 
Cristina Santos Pereira; José Pedro De Morais; Domingos Reis Batista; Ângela Berenice Ribeiro Da Silva; 
Frederico Pereira De Brito; Clóvis Dos Santos Barros; Misael Soares De Oliveira; Messias De Sousa Neto; 
Maria Raimunda Dos Santos Reis; Josimar Bezerra De Assunção Costa; Samuel Pires De Moura; Antônio 
Alves Da Silva; Manoel Rodrigues Barreto; João De Deus Viana Diniz; Francisco Santos Leonardo; Leo-
nor Sousa Costa Santos; Maria De Fátima Roseno; Hermelindo Oliveira Ramos Filho; Cícero Rodrigues 
Noleto; Eunice Lopes De Almeida Silva; Raimundo Pereira; Luzimar Barbosa Feitosa De Lima; Cícero Ro-
drigues De Aragão; José Sousa Pereira; Josemar Dos Santos Nunes; Deuzimar Nonato Da Silva; Maria Da 
Luz Pereira Nunes; Júlio César Silva Alves; João Batista Campos; Francisco Luis Neto; Francisco Gomes; 
Francisca Rodrigues Da Silva Fonseca; José Raimundo Bezerra Silveira; Edson De Sousa Galvão; Januário 
Pereira Da Silva; José Maria Baima Belfort; Rilton César Dos Anjos Costa; Marcelo Sampaio Rodrigues; 
Júlio Garcia Neto; Francisco Das Chagas Cardoso; José Ribamar Silva Costa; José Pedro, João Carlos E Ana 
Maria

PIAUÍ: Waldemar Higino, Paulo Bezerra, Célio Augusto,  Amparo Ferreira, Gildete Nascimento, José De 
Ribamar Silva, José Ribamar P Silva, Antonio Barreto, Maria Lúcia, Enoque Pereira, Wagner Brito, Alberti-
no Lima, Francisco Monteiro, José Francisco, Antonio Carneiro, Raimundo Ednei, Washington Luis, Tere-
zinha Viana, Francisco Batista De Oliveira, José De Araújo, João Francisco, João Gonçalo, Cláudio Pereira 
Ribeiro, Antonio Borges, José Albano, Paulo Manoel, Sávio Barão, Valdiná Silva, Jonas Guimarães, João 
Lucas, Maria José Almeida, Francisco Chagas De Sousa, Euclides Sousa Filho, Manoel Canabrava, Antonio 
Vieira, Sandro Portela, Francisca Sene, Luis Silva, Francisco Santiago, Jacyra Martins E José Alcione.

PERNAMBUCO: Sérgio Goiana, Jurandir Liberal, Fernando Antonio C.Lima, Severino Lucio R. Siqueira 
Ricardo Rocha Ferreira; Elna Melo; Ricardo Rocha; Eduardo Garcia; Lúcio Siqueira; Ieda Galindo; José 



22 X CONCONDSEF - BRASÍLIA - 2010

Alberto Wanderley; Valdemar Joaquim de Santana; Paulo Austregézilo de Carvalho; Inalda Barbosa; Vil-
ma Maria Cordeiro; Sebastião Ferreira de Freitas; Glória Neves; Norma Carvalho; Ivanildo Mendonça; 
Jemuel Nunes; Jaime Vieira Ramos; Rinaldo Farias de Vasconcelos; Manoel Teixeira; José Inácio Ferreira; 
Paulo Batista de Castro; Criginaldo José Vieira; Ana Estrela de Oliveira Rodrigues; Maria de Lourdes Souto 
Maior Araújo; Ana Maria Melo; Rosália Soares de Almeida; Maria das Dores Chalegre; Nadja Urt Almeida 
de Morais; Orlando Augusto Marinho; Lenildo Vicente da Silva; Zuleide Nascimento de Melo; Maria Pe-
reira da Silva; Wandeburgo Gonçalves Cavalcanti; João Cadidé Moraes; Carolina Barbosa da Silva; Marli 
da Costa Barbosa; Aurean Martins; Mirian Gama; Gilvan Lemos; Zelia Dantas; Jurandir Liberal; Elba Re-
jane Pereira; Ana Luisa Limeira; Marlene Barbosa; Armando Tenório Cavalcanti; José de Arimatéia Silva 
Santos; Marcos Antônio Barbosa; Mizael Alves ; Walter Santos Silva; Antônio Iranio Grangeiro; Renato 
de Farias Maciel; Edna Correia de Oliveira; César de Mendonça Pereira; Ademilde Maria Lopes; Geraldo 
Ferraz; Maria da Conceição Moraes; Paulo Roberto Pereira da Silva; José Ferreira; Jailene Maria de Lima; 
Vanda Lenice Cavalcanti; Maria Augusta Oliveira da Silva; Sérgio Ferreira da Silva; Laércio Santana; Mário 
Ferreira do Nascimento; Luiz Wilson Torres Galindo; Davi José Vicente; André Luiz Ribeiro da Silva; Jairo 
Honório de Souza; Nilton Angelin Lira; Josivan do Rego Barros; Gilberto José dos Santos; Vera Lúcia Maria 
Ferraz; Aroldo José Acioly; Manuel Nunes da Costa; Maria do Carmo Alves da Silva; Enilson Flávio Bezer-
ra dos Santos; Idelvar Idelfonso da Costa; Austrino Germano Bezerra Filho; Edson Xavier de Brito; Sérgio 
Gonçalves Viana;  Robson de Souza Júnior; Antonio Vanderley de Mendonça; Helena Leite; Elias Salvador 
da Silva; Jurandir Ferreira de Oliveira; Wilton Prazeres Camara; Walfrido Alves Junior; Anaxímenes Isaqie 
M. de Souza; Lindalva Francelina da Silva; Laércio Vicente da Silva; Carlos Antônio da Silva; Valdemir B. 
de Souza; Ivanildo Dionízio Lima 

BAHIA: Ivan Matos,  Martiniano Costa,  Moises Araujo,  Romualdo Pereira,  Hildo Valentim,  Antonio 
Nunes Meneses Filho, Antonio Genaro,  Edisio,  Ubaldo Santana,  Izabel Cristina Gama Machado,  Silvia 
Lopes Dos Santos,  Carlos Borges,  Uilson Santana,  Celson Santana, Bervalda Marinho, Leonidia Laranjei-
ra,  Edilson Oliveira,  Tania Sueli De Oliveira,  Luis Carlos Filho,  Jose Soares Dos Santos

SANTA CATARINA: Waldecyr Del Pupo, Maria das Graças Gomes Albert; Hercílio da Silva; Sebastião Fer-
reira Nunes; Lírio José Téo; Francisco Carlos Nolasco Pereira; Vitoriano de Souza; Marlete Conceição Pinto 
de Oliveira; Valdecir Dal Puppo; Elizabeth Adorno de Araujo Coimbra; Walterdes Bento da Silva; Valdocir 
Noé Zanardi; Julio Werner Peres; Nereu Gomes da Silva; Dérmio Antonio Filippi; Clair Bez; Mario Sérgio; 
Nádia Maria Elias; Flávio Roberto Pilar; Osni Francisco Tavares; Vlander Luiz Pacheco; Edson Gonçalves; 
Plácido Simas; Tânia Lindner; Pedro Edegar Foragato; Valdomiro Milesi de Souza; Geraldo Iran da Rosa; 
Manoel Gama de Oliveira; Pedro Vilmar Padilha dos Anjos; João Claudir Marchioro; Aberrioni Dal Piaz 
Moreira; Vladecir Cezar Marcon

DISTRITO FEDERAL: Reinaldo Felipe dos Santos; Tereza de Alencar; João França;  Moiséis Alves Consola-
ção e José Francisco dos Santos.

RIO DE JANEIRO: Paulo Cruz E Vania Espinheira.

ALAGOAS: Ismael Vital.

CEARÁ: Rosangela Azevedo

GOIAIS: Dulce Costa Oliveira.

ESTA TESE ESTÁ ABERTA A NOVAS ADESÕES...
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TESE 2

FORTALECER A CONDSEF PARA 
ENFRENTAR UMA NOVA SITUAÇÃO

1. CONJUNTURA

[448] O Congresso da CONDSEF se realiza em uma situação difícil para a classe trabalhadora, 
[449] principalmente para nós, servidores públicos federais. A crise do capitalismo, aberta em 
[450] 2008 nos Estados Unidos, hoje atinge países da Europa como Grécia, Espanha, França, 
[451] Alemanha...

[452] Para salvar bancos e empresas falidas pela especulação, governos de todas as colorações 
[453] desviam recursos do serviço público, tentam retirar direitos históricos, atacar o sistema 
[454] previdenciário, reduzir salários, destruir postos de trabalho.

[455] Na Europa leva a burguesia a impor os chamados Planos de Ajuste Fiscal, subordinando 
[456] Estados Soberanos às imposições do Fundo Monetário Internacional, planos estes que se 
[457] chocam com direitos de históricos dos trabalhadores. É o caso da França que quer    
[458] aumentar a idade mínima da aposentadoria, na Espanha que a taxa de desemprego bate 
[459] recordes e as demissões continuam, mas os trabalhadores buscam resistir através de 
[460] suas organizações.

[461] A situação na América, onde os povos deram passos importantes para eleger              
[462] representantes que buscam defender a soberania de seus países são atacados           
[463] ferozmente, como é o caso da Venezuela, que está sendo cercada pelas bases militares 
[464] americanas instaladas na Colômbia, o golpe em Honduras, os golpistas do Equador.   
[465] Buscam atacar esses governos para impor sua política baseado no programa do FMI e do 
[466] G-20. E isso não é diferente no Brasil. 

[467] Não é por acaso que Serra defenda abertamente uma nova contra-reforma da           
[468] previdência no momento das eleições,fala também de governo “união acima dos      
[469] partidos” para na verdade embaralhar as cartas a serviço do “ajuste”, as eleições que 
[470] agora se polarizam no 2º turno entre o representante dos tucanos privatistas e a       
[471] candidata Dilma, na qual os trabalhadores buscam se apoiar para impor o atendimento 
[472] de suas reivindicações.

[473] Não podemos cair nos argumentos (falsos!) e as medidas são o de sempre. “Austeridade 
[474] fiscal”, “não gastar mais do que arrecada”, “controlar os gastos públicos”, “enfrentar o 
[475] déficit da previdência”, “aumentar a taxa de juros para evitar a inflação”, etc., etc., etc. 
[476] Tudo isso tem um único e mesmo objetivo: garantir a remuneração do volátil capital 
[477] especulativo. Não se trata de salvar empregos, serviços públicos, saúde, educação...

[478] Ao contrário da propaganda privatista, a única parte em que o orçamento brasileiro é 
[479] perdulário e gastador é quando se trata de remunerar os especuladores: nada menos 
[480] que 2/3 do orçamento federal é destinado anualmente para pagar os juros e garantir a 
[481] rolagem da dívida que é retro-alimentada pelas taxas de juros mais altas do mundo.
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[482] Os patrões fazem propaganda contra a “carga tributária” mas escondem que 2/3 de 
[483] todos os impostos servem para alimentar a especulação financeira! (uma verdadeira 
[484] reforma tributária deveria começar por aplicar o que está na Constituição, como a    
[485] taxação das grandes fortunas).

[486] A mal denominada “Lei de Responsabilidade Fiscal” (Lei Complementar 101/2000) é o 
[487] que garante o mecanismo. No seu artigo 9º ela estabelece que todos os gastos públicos 
[488] são limitados e devem ser imperativamente cortados com exceção do pagamento do 
[489] principal e dos juros das dívidas.

[490] Ao defender salários, planos de carreira, direitos e benefícios, a luta independente dos 
[491] servidores enfrenta a política do governo de subordinar-se às exigências do mercado 
[492] financeiro em crise. A defesa da soberania nacional e dos serviços públicos leva os    
[493] servidores a exigir do governo que rompa com essa política para poder atender às    
[494] reivindicações populares!

[495] O capital financeiro e o imperialismo não hesitarão nem mesmo a recorrer às guerras e à 
[496] desagregação de nações para impor a todos os governos, sejam eles quais forem, a  
[497] aplicação dos planos de retirada de direitos dos trabalhadores e pilhagem de riquezas 
[498] naturais em benefício das multinacionais.

[499] O período que se abre, portanto, será de enfrentamentos profundos.

[500] É para esses novos enfrentamentos que o 10º Congresso da CONDSEF precisa aprovar 
[501] resoluções e eleger uma direção que organize a luta dos servidores federais, associada à 
[502] luta do conjunto da classe trabalhadora brasileira, cuja esmagadora maioria se organiza 
[503] na CUT.

[504] Para controlar a reação dos trabalhadores aos planos de retirada de direitos, nossos 
[505] inimigos vão tentar destruir as organizações da classe como a CUT e a CONDSEF.

2. AVALIAÇÃO DO MOVIMENTO

[506] A razão de ser da Condsef é a defesa intransigente das reivindicações e interesses dos 
[507] servidores. É pela defesa das reivindicações que será preservada a independência     
[508] sindical diante de qualquer governo. Também é pela defesa das reivindicações que serão 
[509] afastadas as ameaças de divisão-destruição da CUT e da Condsef. De todo modo, a nova 
[510] direção da Condsef deve defender sua filiação à CUT, contra toda tentativa de divisão. A 
[511] nova direção da Condsef deve preservar restabelecer um ambiente democrático na  
[512] entidade, com respeito aos diversos pontos de vista e contribuições, fazendo com que os 
[513] sindicatos filiados participem de sua vida quotidiana

[514] Não se pode negar que nos últimos anos os servidores obtiveram alguns avanços,     
[515] produto de sua luta organizada, como a revitalização da força de trabalho com a       
[516] abertura de concursos públicos, e o arquivamento do Projeto de Lei nº 5495 oriundo do 
[517] Senado Federal, que previa o congelamento de salários pelo período de dez anos. 

[518] No entanto, se tivemos alguns avanços, estes não resolveram problemas estruturais para 
[519] a organização do serviço público, como Planos de Carreira e a valorização da categoria, 
[520] com remuneração condizente com os trabalhos necessários ao atendimento da         
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[521] sociedade.

[522] Nos oito anos de governo Lula, os servidores federais não deixaram de se organizar, e 
[523] mobilizar por suas reivindicações. Por isso houve conquistas. Não deve ser diferente no 
[524] próximo governo Dilma. 

[525] Estamos conscientes que há muito a ser feito e outro tanto a ser revertido. Não podemos 
[526] aceitar políticas como a da contra-reforma da previdência dos servidores em 2003, a 
[527] negativa do governo em estabelecer uma data-base, os pedidos de ilegalidade das    
[528] greves, a manutenção do inconstitucional Decreto 1.480/95 de FHC que impõe o corte 
[529] de ponto. 

[530] A segmentação da categoria, sobretudo com as chamadas “carreiras típicas”, instaurada 
[531] por FHC, se aprofundou. A força de trabalho no serviço público encontra-se fracionada 
[532] entre carreiras diversas, Planos Especiais de Cargos, gratificações diferenciadas por   
[533] órgãos e por secretarias. A criação das chamadas carreiras transversais segmentou ainda 
[534] mais a grande massa de servidores que se encontra no PGPE e PST, situação piorada com 
[535] o PL nº 5920 que cria situação diferenciada.

[536] Mas nada disso impediu que acontecessem as lutas. No último período, em particular, 
[537] um grande contingente da categoria foi para o confronto apesar das tentativas do    
[538] governo de criminalizar a greve solicitando a ilegalidade ao STJ e chegando a pretender 
[539] usar a força policial para inviabilizar assembléias. 

[540] As conquistas destes oito anos –pois houve conquistas, isso também ninguém é capaz de 
[541] negar- são produto da luta nacional da categoria. 

[542] Neste ano de 2010, após duras greves e negociações, o governo assinou acordos e    
[543] simplesmente não enviou nenhum projeto ao Congresso. Até o momento, ainda não está 
[544] resolvida a questão dos dias parados. A razão é que as mobilizações do fim de 2009 e 
[545] início de 2010 não foram dirigidas diretamente a Lula nem exigiram a reabertura geral da 
[546] negociação, como foi diversas vezes proposto por alguns sindicatos e como foi aprovado 
[547] na Plenária da Condsef de fevereiro de 2010. Por essa mesma razão, a intervenção de 
[548] apoio fornecida pela CUT -que existiu– não foi eficaz como poderia ter sido, pois não era 
[549] diretamente a Lula que a direção da Condsef encaminhou a exigência de atendimento 
[550] das reivindicações, o que deve servir de lição para as próximas lutas que seremos      
[551] chamados a levar. 

[552] Uma CONDSEF renovada, empenhada em unificar a categoria, que respeite as            
[553] especificidades de cada setor, que dialogue com os sindicatos filiados, estamos certo, 
[554] será o resultado do congresso que se avizinha. É necessário avançar na organização dos 
[555] Departamentos definindo uma linha política que permita a inter-departamentalização, 
[556] permitindo que eles funcionem como instrumento de integração de toda a categoria e 
[557] não como órgãos estanques.

[558] Dentre os eixos que propomos ao 10º Congresso um dos mais importantes é a luta pelo 
[559] estabelecimento da data-base dos servidores públicos federais dentro da política de 
[560] combinar as questões específicas com as gerais, que tocam todo o funcionalismo e   
[561] também com aquelas que dizem respeito ao conjunto da classe trabalhadora.

[562] A instituição da data-base em 1º de Maio deve ser um ponto essencial na discussão do 
[563] Congresso, na busca pela unificação da categoria em luta conjunta para arrancar as  
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[564] reivindicações do governo. Terá um importante significado político por estabelecer a 
[565] ligação dos servidores públicos federais com os demais trabalhadores e também porque 
[566] é um período do ano com melhores condições de mobilização.

[567] Estes dois aspectos dizem respeito diretamente ao nosso direito de Negociação Coletiva 
[568] e ao nosso Direito de Greve, que devemos estar alertas para que não sejam                
[569] desconhecidos ou atacados por uma regulamentação restritiva, velando para que o  
[570] conteúdo da Convenção 151 da OIT, recentemente aprovada no Congresso Nacional, 
[571] seja respeitado: negociação bipartite entre empregador (governo) e empregados      
[572] (servidores), sem a interferência de terceiros, e direito de greve auto-regulamentado 
[573] pelos próprios trabalhadores, através de seus sindicatos. 

3. PLANO DE LUTAS

[574] Precisamos de uma CONDSEF que se atualize com as demandas crescentes da sua base 
[575] sindical, face as contínuas mudanças geradas pelas pressões da burguesia e do governo, 
[576] assim como a composição da força de trabalho que se altera com a inclusão de          
[577] servidores de novas carreiras instituídas, que encontram-se à margem de nosso processo 
[578] de organização, e partem para a criação de Associações, pulverizando o movimento 
[579] organizado.

[580] Este é um problema nacional que exige diretrizes traçadas no conjunto da categoria, que 
[581] deve ser organizada e coordenada pela Confederação, respeitando as especificidades de 
[582] cada setor, mas sem exclusão, dedicando-se à organização de todos os setores          
[583] vinculados.

[584] Não podemos aceitar pacificamente como nos últimos anos, a divisão imposta pelo  
[585] governo, submetendo-nos a agendas de setores específicos, que se arrastam durante 
[586] anos, sem chegar a resultado satisfatório..

[587] É necessário definir uma linha política que mobilize  toda a categoria avançando na sua 
[588] organização, indo além da participação nas chamadas mesas de negociação impostas 
[589] pelo Planejamento. 

[590] A chamada Mesa Nacional de Negociação Permanente, apesar de apresentar uma face 
[591] democrática, tem servido mais ao governo, que se utiliza deste expediente para desviar a 
[592] categoria da mobilização, desmobilizando greves, sem contudo atender suas              
[593] reivindicações a contento. 

[594] A setorização da mobilização interessa ao governo, facilitando sua intervenção por   
[595] setores isolados, sem o enfrentamento necessário com  a categoria como um todo.

[596] Historicamente, a luta dos trabalhadores começa com uma data pré-estabelecida, em 
[597] que o patrão apresenta uma proposta, que é levada aos trabalhadores e estabelecida 
[598] uma negociação com começo, meio e fim, caso não se avance nas negociações, a greve 
[599] deve ser um instrumento de luta da categoria, que não pode ser negada.

[600] Sem a negociação coletiva, inverte-se a ordem dos fatores, e os servidores vão à greve 
[601] para obter as vezes  até mesmo uma audiência e o governo se desobriga a negociar.

[602] Não podemos continuar permitindo que o governo imponha seu ritmo nas chamadas 
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[603] negociações é preciso um processo que leve em conta as reivindicações da categoria, 
[604] com base na convenção 151 que garanta a negociação coletiva entre as entidades e o 
[605] governo.

[606] Internamente é necessário avançar na organização dos departamentos definindo uma 
[607] linha política que leve à inter-departamentalização, funcionando como instrumento de 
[608] integração dos diversos setores, evitando-se que os mesmos funcionem de formas   
[609] estanques.

[610] Sabemos que o próximo período será de enfrentamento profundo, quando teremos de 
[611] lutar não apenas pelas reivindicações, mas em defesa de direitos e conquistas da       
[612] categoria, como uma eventual nova Reforma da Previdência 

[613] Portanto precisamos de uma direção da CONDSEF que esteja engajada na unidade dos 
[614] servidores e no combate aos planos de ataques aos nossos direitos. Neste sentido,   
[615] entendemos que necessitamos implementar algumas medidas como:

[616] – Impulsionar a nível nacional, a luta pela Data-Base em maio – Esta será a única forma 
[617] de colocar a categoria em movimento a um só tempo, respeitando-se os pleitos         
[618] específicos

[619] – Estabelecer um coletivo de representantes de Departamentos – na busca de integração 
[620] da luta 

[621] – Lutar pelo restabelecimento da Ascensão Funcional - Impulsionar o trabalho de pressão 
[622] parlamentar pela Aprovação da PEC aprovada nas comissões, para que a mesma seja 
[623] enviada para plenário. A Ascensão, que se encontra inserta na concepção de Planos de 
[624] Carreira contemplará milhares de servidores de nível médio.

[625] – Lutar pela equiparação dos profissionais de nível superior à tabela concedida aos   
[626] economistas, geólogos, engenheiros e arquitetos pela Lei nº 12.277/2010.

[627] – Lutar contra o PL imposto pelo governo, que regulamenta a negociação coletiva dos 
[628] servidores, onde se restringe o direito de greve, exigimos uma verdadeira negociação 
[629] coletiva, sem a interferência de terceiros

[630] – Impulsionar campanha nacional pela paridade ativos-aposentados

[631] – Criação do departamento de empresas públicas

[632] Campanha de Valorização do Serviço Público – Impulsionar a partir do início do próximo 
[633] ano, ou seja, antes de nossa proposta de data-base que é 1.º de maio, uma campanha de 
[634] valorização do Serviço Público a nível nacional, junto com Sindicatos gerais e com o  
[635] consurso da CUT nacional, em consonância co resolução aprovada no Congresso       
[636] Nacional da CUT.

4. BANDEIRAS GERAIS

[637] - Revogação da Emenda Constitucional 19, entulho de FHC-Bresser Pereira, que         
[638] aumentou o tempo de contribuição por efeito de aposentadoria, bem como da Emenda 
[639] Constitucional 41, equívoco do governo Lula, que elevou a idade mínima para            
[640] aposentadoria; 
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[641] - Fim da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que limita gastos públicos, inclusive com 
[642] reajuste salarial para os servidores;

[643] - Atualização dos índices de produtividade da terra, limite da propriedade da terra e 
[644] reforma agrária;

[645] - Redução da carga horária para 40 horas sem redução salarial.

[646] Por isso, chamamos todos os servidores a participarem do Congresso organizando-se ao 
[647] redor desta tese, com base na Plataforma de Reivindicações e de Lutas para os          
[648] servidores públicos federais.

[649] Propomos a todos os servidores que combatamos juntos, no nosso Congresso, por uma 
[650] chapa que reúna todos os setores cutistas e assuma a direção de nossa CONDSEF.

PRIMEIRAS ASSINATURAS: Ada Regina Nogueira Viana; Aécio Fabio Araújo Soares; Airton Barbosa Ber-
nardo; Alan Ainer Boccato Franco; Albanizo Fernandes de Sousa; Aldeni Carneiro da Silva; Aluisio Bastos 
Pereira; Ana Cristina Alves Gondim; Ana Ermi Alves Medeiros; Ana Karina de Sousa Vieira; Ananias 
Nicodemos Figueiredo; Antonio Barbosa da Silva; Antonio do Santo Rufino; Antônio Eleutério; Antonio 
Ferreira da Silva; Antonio Jorge da Costa; Antônio Nunes Holanda; Antônio Pedro de Oliveira; Antônio 
Rodrigues Martins; Antonio Taumaturgo de Souza; Antonio Teles Esmeraldo; Antonio Vilberto Marques 
Leite; Argemiro Medeiros Cavalcante; Aristides Neves da Silva; Arnaldo de Brece Sousa Alves; Asevedo 
Quirino de Sousa; Aureliana Carneiro Rocha; Benedita de Paula da Silva; Benedito da Silva Maia; Carlos 
Alberto R. Alencar; Carlos Henrique Bessa Ferreira; César Henrique Mechialdes Leite; Cláudio Santa-
na; Cleusa Maria Cassiano; Clodoaldo Olinda Fernandes; Daniel Diniz Alves; Ednir Alberto de Carvalho 
Lima; Elcio Araújo Silva Sobrinho; Eliseu Lima Sousa; Enos Barbosa de Souza; Érico Grassi Cademartori; 
Fernando Salustiano B. Neto; Flavia Teixeira Sabóia; Francisca Claudia Peixoto; Francisca das Chagas Al-
meida Lima; Francisca Dilva Lima dos Santos; Francisca Inácia de Lima Guimarães; Francisca Ivoneide 
Cunha Costa; Francisco Carlos Nogueira Viana; Francisco Carlos Viana de Carvalho; Francisco de As-
sis Agostinho; Francisco Edílson Pontes; Francisco Edmilson Pereira Felizardo; Francisco Firmino Neto; 
Francisco Germano Moreira; Francisco Gomes de Sousa; Francisco Jose Alexandre Sousa; Francisco Jose 
Trindade Ripardo; Francisco Peixoto Xavier; Francisco Tadeu Bezerra Cavalcante; Francisco Vital de Car-
valho; Geraldo Elcio M. de Azevedo; Geraldo Pereira da Costa; Gerardo Carneiro da Rocha; Hervalino 
da Silva Moreira; Humberto de Oliveira Lopes; Ildo Lourenço dos Santos; Inácio Pinheiro Lima; Iraides 
Staciarini; Irisdeth Assunção do Vale; Ivan Fernandes Marinho; Izabel Maria da Silva; Jaime Machado 
Nascimentos; Jô Queiroz; João Batista de Oliveira; João Bosco Nicolau; João Pereira dos Santos; João Ro-
drigues Soares; José Afonso Barbosa da Costa; José Arimateia Sousa Pinheiro; José Augusto Firmo Vieira; 
José Batista Camargo; José de Assis; Jose Edilberto de Negreiros; José Emídio de Araújo Silva; Jose Evandir 
Rodrigues; José Ferreira Rodrigues; Jose Francisco Barros; José Geraldo de Mesquita; José Helio Alves de 
Araújo; José Laires de Almeida Juvêncio; José Lourenço da Silva; José Maria da Cruz; José Maria Oliveira; 
José Mario Santos Barbalho; José Moises Guedes Saraiva; José Murilo Marciano; Jose Nilson Bernardo Ju-
nior; José Ribamar Anchieta; José Romero Santiago; José Rotiélio e Silva; Jose Wellington Cavalcante; Jose 
Wilson dos Santos Pereira; Jose Zezito dos Santos; Josemar Martins Lima; Jovita Alves da Silva; Juvenal 
Gonçalves de Sousa Lima; Liduína Ferreira dos Santos; Lucia do Nascimento De Lima; Luiz Carlos Ferrei-
ra Nogueira; Luiz Haroldo Rodrigues Monteiro; Luziana Emidio Laureano; Manoel Antônio do Amaral; 
Manoel Rodrigues dos Santos; Márcio da Costa Baptista; Marconi Rodrigues de Sousa; Marcos Antonio 
Cavalcante da Silva; Maria das Dores da Silva; Maria de Fátima Barbosa Rocha; Maria do Socorro Alves 
da Costa; Maria Eliete de Sousa; Maria Ferreira de Brito; Maria Irismar Serafim do Carmo; Maria Pereira 
Araújo; Maria Socorro Maia Aquino; Marinez Furtado dos Santos; Mauro Feliciano da Silva; Mirton Brito 
de Oliveira; Niraldo Luiz Eccard; Olga Guilhem; Osmri de Souza Amaral; Oton Pereira Neves; Otônio 
Araújo Lima Júnior; Pedro Alberoni Coutinho; Pedro Holanda Sobrinho; Pedro Paulo Ferreira da Silva; 
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Raimundo Alves da Silva; Raimundo Candido Damasceno; Raimundo Sena Braga; Reginaldo Vieira Lou-
renço; Reinaldo Redorat; Renato Vitor da Costa; Roberto Amadeo; Roberto Glauber Dantas Vasconcelos; 
Roberto Luque de Sousa; Sandra Lucia da Silva Mota; Sandra Lucia Lopes Venâncio; Selma da Silva Melo; 
Sergio de Andrade Pinto; Sérgio Luiz da Conceição; Severino Silveira de Araújo; Sidronio Ferreira e Silva; 
Silvio Augusto Ribeiro; Torquato; Vânia Maria Temoteo de Oliveira; Vera Lúcia Dela-Pace de Quadros; 
Vicente de Paulo Brito; Vicente Fialkoski; Waldenisia de Sousa Gadelha; Walteci Araújo dos Santos; Walter 
Matos; Wanderley Chagas
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TESE 3

EM DEFESA DOS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES E DO SOCIALISMO 
- POR UMA CONDSEF CLASSISTA E 
REVOLUCIONÁRIA!

1. A CRISE DO CAPITALISMO E A SITUAÇÃO INTERNACIONAL

[651] Desde 2007 uma grave crise econômica se instalou na economia mundial, resultado da 
[652] incompetência e da insaciável sede de lucros dos capitalistas. Nesse contexto, os estados 
[653] burgueses do mundo inteiro cumprem o papel de defender os interesses dos ricos    
[654] socializando os prejuízos da crise causada pelos próprios ricos. E os servidores são     
[655] sempre os primeiros a sofrerem com os cortes do orçamento público que causa         
[656] demissões, congelamento de salário, redução de direitos, suspensão de concursos,   
[657] precarização dos serviços e etc...

[658] No início, os governos insistiam que se tratava não de uma crise do capitalismo, mas 
[659] apenas do mercado financeiro. Com as falências e quebras de bancos e empresas, queda 
[660] no comércio mundial, concordata de diversos monopólios e a recessão nos principais 
[661] países capitalistas, os economistas burgueses passaram a afirmar que a crise era       
[662] passageira e logo a situação voltaria ao normal.

[663] Mas, apesar de várias reuniões do G20 e de mais de 24 trilhões de dólares doados pelos 
[664] governos aos bancos e grandes empresas, a crise econômica se agrava. Somente em 
[665] 2009, 59 milhões de trabalhadores ficaram desempregados e 1,2 bilhão de pessoas  
[666] passam fome no mundo.

[667] Diante da crise, a burguesia e seus governos tentam impor pacotes de medidas visando a 
[668] jogar sobre os ombros da classe trabalhadora e das massas populares o ônus pela     
[669] estagnação, enquanto mantém intactos a farra financeira dos bancos e especuladores e 
[670] os superlucros dos grandes monopólios. 

[671] Na França, o governo do ditador Nicolas Sarkozy encaminhou ao Parlamento projeto 
[672] para aumentar a idade mínima de aposentadoria integral para 67 anos, além de expulsar 
[673] milhares de trabalhadores imigrantes romenos e búlgaros do país.

[674] O governo espanhol quer acabar com a negociação coletiva nas empresas que se       
[675] declararem em dificuldades financeiras, o que significa dar ao patrão a liberdade de 
[676] demitir sem pagar nenhum direito ao trabalhador e impulsionar a terceirização do    
[677] trabalho em vários setores.

[678] Em Portugal, o governo implementou o Programa de Reestruturação da Administração 
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[679] Central do Estado, que proíbe aumento de salários, e um novo Código do Trabalho que 
[680] retira direitos dos trabalhadores. Também é objetivo do governo português privatizar 
[681] empresas que prestam serviços sociais à população, bem como as linhas férreas,       
[682] aeroportos e estaleiros navais.

[683] A Alemanha, maior país capitalista da Europa, demitiu 10 mil servidores públicos e até 
[684] hoje se recusa a estabelecer um salário mínimo nacional. A Inglaterra planeja cortes de 
[685] 20% nos programas sociais.

[686] Na Itália, o governo do fascista Silvio Berlusconi persegue os trabalhadores imigrantes, 
[687] proíbe o direito de greve, ataca o Estatuto dos Trabalhadores e corta verbas para a   
[688] educação pública e para os deficientes físicos.

[689] Nos EUA,o Congresso, mesmo sabendo que nunca foi tão difícil conseguir um emprego, 
[690] votou contra a ampliação do seguro-desemprego de seis meses para um ano. E milhares 
[691] de imigrantes são presos e expulsos do país.

[692] No Equador, o governo da Rafael Correa decretou estado de sítio para impor ao povo 
[693] uma nova Lei do Serviço Público, que abrirá as portas para a privatização de serviços 
[694] fundamentais, demissão dos servidores públicos e corte de salários e das                     
[695] aposentadorias. E o povo tem dado a resposta nas ruas com atos e manifestações     
[696] inclusive confrontando as forças policiais e do exército.

[697] Como se vê, a saída do capitalismo para a crise econômica, a maior e mais profunda 
[698] desde a Segunda Guerra Mundial, é impor mais sofrimento aos trabalhadores e aos  
[699] pobres do mundo.

[700] A essas medidas os trabalhadores respondem com greves e manifestações. Na Grécia, já 
[701] foram realizadas cinco greves gerais este ano. Os trabalhadores franceses organizaram 
[702] uma greve geral contra a reforma da previdência no dia 23, um movimento que pôs 2,7 
[703] milhões de trabalhadores nas ruas em defesa da aposentadoria, empregos e salários.

[704] Na Espanha, greve geral convocada pelos sindicatos UGT (Sindicato União Geral dos 
[705] Trabalhadores) e CCOO (Confederação Sindical de Comissões Operárias) no dia 29 de 
[706] setembro teve a adesão de 72% da população contra o plano do governo Zapatero de 
[707] reduzir o salário dos funcionários públicos e congelar o salário dos aposentados.

[708] Também, no dia 29 de setembro, os trabalhadores de Portugal, Letônia, Lituânia,      
[709] Polônia, República Checa, Romênia, Sérvia, Chipre e Itália pararam e realizaram         
[710] manifestações no dia de ação européia em defesa do emprego e contra as reformas 
[711] capitalistas.

[712] Na África do Sul, os funcionários públicos, após 19 dias parados no mês passado,       
[713] garantiram a elevação dos seus salários. E os operários da Toyota, Volkswagen e General 
[714] Motors conseguiram 10% de aumento salarial depois de uma longa greve.

[715] Na verdade, incapazes de resolver as verdadeiras causas da crise, os governos            
[716] capitalistas procuram formas de aprofundar a exploração das massas trabalhadoras para 
[717] assegurar os lucros dos monopólios.

[718] O capitalismo não tem salvação histórica, aqueles que procuram a sua salvação prática e 
[719] imediata são os capitalistas que estão se afogando em meio à crise, aqueles que esperam 
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[720] que o poder do Estado lhes lance o salva-vidas de socialização das perdas (criadas por 
[721] suas aventuras especulativas), sem tocar-lhes as riquezas. Daí que o chamado socorro ou 
[722] salvamento é uma política a favor dos monopolistas mais poderosos, que têm as ligações 
[723] do poder do Estado e do governo, é um prêmio aos especuladores que se beneficiaram 
[724] dessa aventura especulativa.

[725] As reformas têm como objetivo salvar o capitalismo moribundo. Os revolucionários, 
[726] estão trabalhando para que a paguem os ricos e se dê um salto de acúmulo de forças 
[727] que leve a classe trabalhadora à vitória revolucionária com a derrubada do Estado e do 
[728] poder burguês e imperialista, e em seu lugar seja construído o Poder Popular, o         
[729] Socialismo.

2. POR UMA AMéRICA LATINA LIVRE E SOCIALISTA

[730] Nos últimos anos, o movimento operário e popular na América Latina avançou sua    
[731] organização e realizou importantes greves. 

[732] O movimento popular da América Latina conseguiu impedir a implantação da ALCA (Área 
[733] de Livre Comércio das Américas), projeto do imperialismo estadunidense para anexar a 
[734] América Latina. Além disso, cresce no continente a adesão ao projeto da Aliança       
[735] Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA).

[736] Também, nas eleições realizadas na América Latina, vários candidatos da extrema-   
[737] direita, representantes maiores dos interesses dos países imperialistas, foram            
[738] derrotados.

[739] Na Venezuela, Hugo Chávez venceu as seis eleições realizadas no país; no Equador,   
[740] Rafael Correa foi eleito duas vezes; na Bolívia, Evo Morales alcançou uma vitória        
[741] histórica; no Paraguai, Fernando Lugo, apoiado pelas forças progressistas, derrotou a 
[742] direita que governava a sete décadas; no Uruguai, o senador José Mujica foi eleito    
[743] presidente. Na Nicarágua, Daniel Ortega venceu a eleição e em El Salvador, Maurício 
[744] Funes. No Brasil, por duas vezes, Lula derrotou os candidatos da direita.

[745] Como conseqüência, importantes transformações sociais e econômicas estão sendo 
[746] realizadas em alguns países. A Venezuela e a Bolívia, por exemplo, vêm realizando    
[747] nacionalizações de setores estratégicos da economia, conquistaram o fim do              
[748] analfabetismo, implementam programas de distribuição de terras aos camponeses e 
[749] indígenas e colocam várias fábricas sob a direção dos trabalhadores, resultando numa 
[750] efetiva melhoria das condições de vida da população. Diante dessas seguidas derrotas e 
[751] da profunda crise econômica do capitalismo, a burguesia decidiu agir de todas as formas 
[752] para impedir o avanço do movimento popular e operário na América Latina e derrubar 
[753] ou desestabilizar os governos progressistas da região. 

[754] Esta foi a razão do golpe militar em Honduras, ocorrido no dia 28 de junho de 2009, e é 
[755] também a razão para a implantação de sete bases militares dos EUA na Colômbia, bem 
[756] como para a reativação da 4ª Frota Naval dos EUA.

[757] Em síntese, essa é a situação internacional. Diante dela, não podemos cruzar os braços 
[758] nem baixar a cabeça. É urgente crescer e fortalecer a organização dos trabalhadores, os 
[759] verdadeiros protagonistas da História, para que cumpram com seu papel e tornem   
[760] realidade o sonho de José Marti, Salvador Allende, Frei Caneca, Emiliano Zapata, Tupac 
[761] Amaru, Jaime Hurtado, Manoel Lisboa, Marighella e Che Guevara, o sonho de uma    
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[762] América livre, fraterna e socialista.

3. CONJUNTURA NACIONAL

[763] Durante oito anos, de 1994 a 2002, os trabalhadores brasileiros sentiram na pele o que é 
[764] um governo do PSDB: arrocho de salários, compra de deputados para aprovar a reeleição 
[765] e privatizações de lucrativas empresas estatais. 

[766] Para enganar o povo, o governo do PSDB afirmou que o dinheiro das privatizações seria 
[767] investido na educação, na saúde e na habitação. Mas, após entregar a preço de banana 
[768] um rico e valioso patrimônio público a grandes monopólios privados, usou o dinheiro 
[769] arrecadado em corrupção e no pagamento de juros aos banqueiros. No final, o Brasil 
[770] ficou sem empresas como Vale do Rio Doce, Embratel, Telebrás e também sem os     
[771] investimentos sociais. 

[772] Não bastasse, FHC criou o PROER (Programa de Estimulo e Reestruturação do Sistema 
[773] Financeiro) para entregar R$ 25 bilhões dos cofres públicos aos banqueiros e sucateou a 
[774] educação pública. 

[775] Não fosse a resistência dos trabalhadores, teria privatizado o Banco do Brasil, a CEF, os 
[776] Correios, implantado a Alca (Área de Livre Comércio das Américas) e instalado uma base 
[777] militar dos Estados Unidos no Município de Alcântara, no Maranhão, acabando com o 
[778] que resta de nossa soberania. 

[779] Quando os trabalhadores reagiram a essa política e realizaram greves, o governo do 
[780] PSDB agiu com toda a truculência. Prova disso foi a intervenção das tropas do Exército 
[781] nas refinarias da Petrobras para reprimir a greve dos petroleiros em maio de 1995. 

[782] Em resumo, o programa do PSDB para o Brasil significa privatização do patrimônio    
[783] público, repressão aos trabalhadores, arrocho dos salários e completa submissão ao 
[784] imperialismo norte-americano. 

[785] Agora, o PSDB, com a candidatura de José Serra, pretende retomar o governo para mais 
[786] uma vez implementar essa política.  De fato, como já deixou claro em várias entrevistas, 
[787] Serra é favorável a que o Brasil aprofunde sua relação de dependência com os EUA, e 
[788] eleito defenderá a ALCA em detrimento do Mercosul e tudo fará para derrubar os     
[789] governos populares de Cuba, da Venezuela e da Bolívia. 

[790] Como se sabe, Cuba fez uma revolução em 1959 para conquistar sua independência e 
[791] acabar com a exploração dos trabalhadores pelos capitalistas e, desde então, sofre um 
[792] bloqueio econômico e político dos Estados Unidos da América (EUA). Já os governos de 
[793] Hugo Chávez, na Venezuela, e de Evo Morales na Bolívia, adotaram medidas contra a 
[794] espoliação das riquezas dos seus países pelas multinacionais e enfrentam as oligarquias 
[795] que há séculos roubam o povo desses países. 

[796] Porém, enquanto ataca os governos progressistas da América Latina, Serra nada diz  
[797] sobre as sete bases militares que os EUA instalaram na Colômbia, a reativação da 4ª 
[798] Frota Naval dos EUA ou sobre o vergonhoso golpe militar em Honduras, patrocinado pela 
[799] CIA em junho do ano passado.   

[800] Ainda em sua campanha reacionária, Serra ataca o MST e as ocupações de terra, mas se 
[801] cala sobre os 4,5 milhões de famílias sem terra existentes no país, resultado do avanço 



34 X CONCONDSEF - BRASÍLIA - 2010

[802] do capitalismo no campo, e sobre o fato de apenas 15 mil fazendeiros possuírem 98 
[803] milhões de hectares. Aliás, entre 1995 e 1996, no governo de FHC, 400 mil pequenos 
[804] agricultores foram expulsos do campo e engrossaram o exército dos sem terra em nosso 
[805] país. 

[806] É verdade que o governo Lula frustrou os trabalhadores ao não reestatizar as estatais 
[807] privatizadas, continuar pagando juros bilionários da chamada dívida pública, manter 
[808] privilégios para o agronegócio e cumprir um triste papel na intervenção do Haiti. 

[809] Mas é verdade também que não reprimiu os trabalhadores, apoiou os governos        
[810] progressistas de Hugo Chávez e de Evo Morales e o governo revolucionário de Cuba, 
[811] aumentou as verbas para a educação pública, ampliando o número de universidades 
[812] públicas e de escolas técnicas e elevou o valor do salário mínimo. 

[813] Claro que isso é muito pouco diante das grandes injustiças que existem em nosso país; 
[814] afinal, 1/3 da população vive em condições precárias, milhões de jovens estão           
[815] desempregados e os salários dos trabalhadores estão entre os mais baixos do mundo. 

[816] Porém, não há dúvida de que se o governo fosse do PSDB, essa situação seria ainda pior. 
[817] E nós, lutamos para melhorar as condições de vida do povo e não para piorá-las.  Por 
[818] isso, nessa eleição, derrotar o candidato da extrema direita e do imperialismo e eleger 
[819] Dilma é a melhor opção para o movimento operário e popular. 

4. SÓ UMA TRANSFORMAÇÃO PROFUNDA ACABARÁ COM A EXPLORAÇÃO DOS 
TRABALHADORES

[820] Hoje, o Brasil, apesar de ser a oitava economia do mundo e de ter um PIB de R$ 3     
[821] trilhões, é um dos países mais desiguais do mundo: 55 milhões de brasileiros ainda   
[822] moram em condições precárias, 18,7 milhões sobrevivem com renda domiciliar inferior a 
[823] ¼ do salário mínimo, 94,3% dos brasileiros recebem até R$ 900 por mês e a cada 15  
[824] segundos uma mulher é agredida.

[825] A causa dessa situação está no fato de uma minoria de pessoas, a burguesia, ser dona do 
[826] conjunto das riquezas que são produzidas em nosso país. De fato, segundo estudo do 
[827] Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada (Ipea), os 10%  mais ricos do Brasil se      
[828] apropriam de 75% da riqueza do país e de acordo com dados do Censo Agropecuário 
[829] apenas 46 mil pessoas detêm metade das terras existentes no Brasil.

[830] Em outras palavras, na sociedade capitalista, devido à propriedade privada dos meios de 
[831] produção, o crescimento econômico beneficia principalmente as classes ricas e tudo o 
[832] que os trabalhadores produzem vai para o bolso dos donos das fábricas, das terras, das 
[833] máquinas, dos edifícios, etc. Os operários trabalham muitas vezes mais de dez horas por 
[834] dia, mas recebem em troca um salário que mal dá para chegar ao fim do mês; já seus 
[835] patrões, a classe dos exploradores, são ricos e vivem no luxo e na fartura.

5. A MUDANÇA DE QUE O BRASIL PRECISA

[836] Assim, apesar de sucessivas eleições para presidente da Republica, o Brasil continua 
[837] sendo um país onde uma minoria rica explora impiedosamente os trabalhadores. Na 
[838] verdade, as eleições na democracia burguesa são profundamente antidemocráticas, pois 
[839] enquanto os candidatos dos ricos gastam rios de dinheiro em suas campanhas, os     
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[840] candidatos dos trabalhadores ganham baixos salários e dispõem unicamente do        
[841] reconhecimento popular pelas lutas desenvolvidas contra as injustiças. O resultado é que 
[842] os ricos elegem sempre a maioria dos governantes e dos parlamentares. Após a eleição, 
[843] os políticos dos ricos tratam de pagar em dobro o dinheiro que receberam para suas 
[844] campanhas com obras públicas superfaturadas e várias outras negociatas.

[845] Nas últimas eleições presidenciais, a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público 
[846] Federal (Condsef) foi obrigada a suspender um dia antes de sua realização, o debate que 
[847] havia organizado com os candidatos(as) a presidência da república para discutir a      
[848] questão do serviço público federal e seus trabalhadores. Todos os presidenciáveis, sem 
[849] exceção, ou nunca chegaram a confirmar presença ou desmarcaram em cima da hora. Na 
[850] melhor das hipóteses, se comprometeram a enviar um representante. Mas não é só isso, 
[851] nenhum deles sequer respondeu o documento com as pautas dos servidores que lhes foi 
[852] enviado pela maior confederação de trabalhadores da América Latina – são mais de 800 
[853] mil trabalhadores na base da Condsef.

[854] Isso demonstra o quanto é acertada a linha da Confederação de se manter a frente das 
[855] lutas, greves e mobilizações da categoria independente de que governo seja. Pois os 
[856] servidores já entenderam que só o caminho da luta vai garantir os interesses dos      
[857] trabalhadores e que a democracia que se realiza nas eleições está restrita aos limites dos 
[858] interesses dos ricos e não dos trabalhadores. Ou seja, as eleições burguesas apesar da 
[859] importância que ainda guardam no atual momento, não são uma alternativa para a  
[860] verdadeira libertação dos trabalhadores. Pois, para termos uma eleição verdadeiramente 
[861] democrática é necessário democratizar a sociedade, isto é, acabar com a propriedade 
[862] privada dos meios de produção e transformar o sistema econômico capitalista em    
[863] socialista. Em resumo, a salvação dos pobres, dos trabalhadores está na luta contra a 
[864] exploração dos capitalistas e numa revolução popular que de uma vez por todas, acabe 
[865] com a exploração do homem pelo homem em nosso país.

[866] De fato, sem a luta de Zumbi e dos negros no Quilombo dos Palmares, a escravidão não 
[867] teria tido fim no Brasil. Também foi com a organização e a luta dos trabalhadores que se 
[868] conquistou o direito de greve, o aumento dos salários e os sem-terra conseguiram    
[869] desapropriar vários latifúndios. Foi ainda com manifestações, passeatas e a luta         
[870] revolucionária que o povo brasileiro acabou com a ditadura militar no Brasil. E será   
[871] também com a luta que os trabalhadores acabarão com a exploração que sofrem dos 
[872] patrões e construirão uma democracia popular.
6. As propostas do MLC para mudar o Brasil:

[873] - Nacionalização dos bancos: união de todos os bancos em um só banco, ou seja, fusão 
[874] de todos os bancos em um só banco de Estado;

[875] - Socialização de todos os grandes monopólios e consórcios capitalistas e de todos os 
[876] meios de produção nos setores estratégicos da economia; 

[877] - Fim da espoliação imperialista sobre a economia nacional, com a nacionalização de 
[878] todos os monopólios e bancos estrangeiros; estancamento da sangria de nossos recursos 
[879] para o exterior, pondo fim às remessas de lucros; pré-sal para o povo brasileiro;

[880] - Redução da jornada de trabalho para seis horas; garantia de emprego e trabalho     
[881] obrigatórios para todos; proibição do trabalho infantil;

[882] - Expropriação da propriedade latifundiária e das grandes empresas agroindustriais; 
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[883] nacionalização da terra e fim do monopólio privado da terra. Reforma agrária;

[884] - Anulação dos impostos extorsivos cobrados do povo; imposto sobre as grandes       
[885] fortunas e progressivo – quem ganha mais, paga mais;

[886] - Estatização de todos os meios de transporte coletivo;

[887] - Educação pública e gratuita para todos e em todos os níveis; fim do lucro na educação;

[888] - Democratização dos meios de comunicação, com a socialização de todos os grandes 
[889] canais de televisão, jornais e rádios; garantia a todos os cidadãos de acesso aos meios de 
[890] comunicação;

[891] - Fim da violência contra a mulher; direitos iguais; fim do racismo e da discriminação dos 
[892] negros e punição aos infratores; firme combate à exploração sexual de mulheres e    
[893] crianças;

[894] - Fim de qualquer discriminação religiosa, de raça ou sexo; plena garantia à liberdade 
[895] religiosa;

[896] - Demarcação e posse imediata de todas as terras indígenas; garantia de escolas        
[897] diferenciadas para os índios e incentivo e apoio às línguas indígenas; defesa da cultura e 
[898] dos direitos dos povos indígenas;

[899] - Garantia de saúde pública e gratuita para todos; 

[900] - Fim da terceirização e pela realização de concursos públicos.

7. A LUTA PELA REESTATIZAÇÃO E CONTROLE DE NOSSAS RIQUEZAS

[901] Um decreto presidencial de setembro passado elevou de 12,5% para 20% a quantidade 
[902] de ações do Banco do Brasil nas mãos de acionistas estrangeiros. A justificativa do    
[903] governo federal é adaptar o Banco às exigências do mercado capitalista que               
[904] estabelecem, para inclusão total nas bolsas de valores, que 25% das ações da empresa, 
[905] pelo menos, estejam nas mãos de acionistas minoritários o que, no caso de uma estatal, 
[906] significa estar nas mãos de investidores privados. 

[907] Hoje, o Banco do Brasil já conta com 21,3% de suas ações em mãos privadas, sendo  
[908] 11,1% estrangeiras, 10,2% na PREVI (fundo de pensão dos funcionários) e 2,5% na BNDES 
[909] Participações. 

8. O PETRÓLEO TEM QUE SER NOSSO!

[910] Na Petrobras, como todos sabemos, a maioria do seu capital continua pertencendo a 
[911] acionistas privados, principalmente estrangeiros, e o governo federal ainda estuda    
[912] privatizar aeroportos e rodovias.

[913] Com a quebra do monopólio estatal a partir da aprovação da lei lesa-pátria nº 9.478/97, 
[914] e com a venda da maioria das ações da Petrobras para investidores estrangeiros durante 
[915] o governo de FHC, o Estado perdeu a maior parte do lucro da exploração do petróleo 
[916] brasileiro. Agora, com a descoberta das gigantescas reservas da camada pré-sal,        
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[917] calculadas em cerca de 100 bilhões de barris, coloca-se para nós a necessidade de lutar 
[918] para que o petróleo volte a ser nosso.

[919] A luta em defesa do petróleo brasileiro que vem sendo desenvolvida em todo o país tem 
[920] demonstrado que o povo é a favor de uma Petrobras 100% pública e que é preciso   
[921] acabar com os leilões dos poços de petróleo para empresas privadas. Foram milhares de 
[922] assinaturas colhidas, comícios-relâmpagos, passeatas e manifestações organizadas pelos 
[923] sindicatos, movimentos populares, pelos estudantes, etc., exigindo a revogação da lei 
[924] 9.478/97, o fim dos leilões e a reestatização da Petrobras. Mas o governo preferiu, mais 
[925] uma vez, se curvar ao grande capital e manteve a famigerada lei 9.478/97, ou seja,   
[926] mantém no essencial a exploração do petróleo do pré-sal nas mãos das empresas     
[927] estrangeiras e nada faz para reestatizar a Petrobrás, que continuará distribuindo a maior 
[928] parte dos seus lucros com seus acionistas estrangeiros. Na verdade, lamentavelmente o 
[929] governo Lula, hoje, preferiu o apoio do PMDB e de outros setores da direita, mesmo que 
[930] para isso tenha que defender Sarney, Renan Calheiros e até Collor de Melo, em vez de se 
[931] aliar ao povo e às forças de esquerda que o elegeram e derrotaram FHC.

[932] Vale salientar que antes mesmo da nova lei ter sido aprovada já foram leiloados 29% das 
[933] reservas do pré-sal. Um das empresas que ganhou esses leilões foi a OGX, de Eike     
[934] Batista, o que o levou a se tornar em menos de um ano o homem mais rico do Brasil 
[935] graças ao petróleo do povo brasileiro. 

[936] Portanto, a única forma de conquistarmos o petróleo de volta para o povo brasileiro e 
[937] realizarmos verdadeiras mudanças em nosso país é conscientizar e unir os trabalhadores 
[938] para ir às ruas e realizar lutas para defender seus interesses. Não podemos permitir que 
[939] as pressões do governo dos EUA, as ameaças militares da 4ª Frota e a implantação de 
[940] bases militares na Colômbia prevaleçam e que o roubo de nossas riquezas continue.

[941] É necessário construirmos uma grande unidade entre os trabalhadores e o povo contra a 
[942] exploração do nosso petróleo pelas multinacionais e desenvolver a campanha “O      
[943] Petróleo tem que ser nosso!”, ampliando a agitação de rua e promovendo novas       
[944] manifestações. Nesse sentido, o MLC defende que a Condsef assuma o seu papel ao lado 
[945] das demais entidades nacionais que subscrevem a campanha “o petróleo tem que ser 
[946] nosso”.

9. TERCEIRIZAÇÃO é PRECARIZAÇÃO!

[947] Para aumentar a mais-valia e, conseqüentemente, o lucro, o capital busca impor aos 
[948] trabalhadores um regime de trabalho que lhe possibilite explorar ainda mais a força de 
[949] trabalho. É nesse sentido que avança a “terceirização” na economia, uma forma        
[950] especializada de exploração dos trabalhadores em que um capitalista contrata outro 
[951] capitalista que paga ao trabalhador um salário duas vezes menor para trabalhar duas 
[952] vezes mais. 

[953] Devido à alta rotatividade, os trabalhadores terceirizados permanecem empregados de 
[954] cinco a seis meses por ano e ganham em média 2,3 salários mínimos por mês. Já os  
[955] trabalhadores não-terceirizados ganham 4,9 salários mínimos.

[956] Mas o fenômeno da terceirização não se restringe à iniciativa privada. O Estado tem 
[957] utilizado bastante o processo de terceirização. Em várias esferas do serviço público,  
[958] vários cargos que exigem menor qualificação foram extintos, abrindo espaço para     
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[959] empresas particulares fazerem fortuna com o dinheiro público, super-explorando e  
[960] dando calote nos trabalhadores. No governo Lula foram realizados mais concursos    
[961] públicos e em alguns órgãos foi eliminada a terceirização, como é o exemplo do Arquivo 
[962] Nacional e do Instituto Nacional do Câncer que depois de muita luta dos servidores  
[963] conquistou concurso para mais de mil novos servidores que irão substituir terceirizados. 
[964] Só para dar um exemplo: enquanto um servidor técnico-administrativo de uma          
[965] universidade federal com formação nível médio ganha em torno de R$ 1.400,00, um 
[966] funcionário terceirizado pela fundação de apoio da mesma universidade que exerça as 
[967] mesmas funções que ele recebe míseros R$ 510,00.

[968] A estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é de que existem cerca de oito 
[969] milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil. 

[970] Outro aspecto da situação da mão-de-obra do Brasil é a alta rotatividade. Segundo o 
[971] MTE, em 2009 16,2 milhões de trabalhadores foram contratados pelas empresas, mas 
[972] outros 15,2 milhões foram demitidos.

10. CHEGA DE DENGUE: EM DEFESA DO POVO E DOS TRABALHADORES DA SAú-
DE - (CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E CELETISTAS DO MINISTéRIO DA SAú-
DE)

[973] As crises endêmicas que mataram centenas de pessoas no Brasil inteiro vítimas da    
[974] dengue demonstrou a inconseqüência da política de descentralização da Fundação   
[975] Nacional de Saúde (Funasa) pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Em oito anos de 
[976] governo Lula, muito embora a questão da saúde como um todo tenha avançado muito 
[977] pouco, algumas conquistas importantes foram registradas pelos servidores públicos e 
[978] empregados públicos desse setor. Uma delas foi a lotação dos servidores do Regime 
[979] Jurídico Único da Funasa no Ministério da Saúde, a outra foi a regularização da GACEN 
[980] para os trabalhadores que atuam diretamente no controle e combate às endemias.  
[981] Porém, como o governo Lula não reverteu a questão da descentralização, os               
[982] trabalhadores continuam a mercê da vontade política dos municípios e o povo brasileiro 
[983] paga com a vida a irresponsabilidade dos prefeitos e vereadores. Ainda em relação aos 
[984] empregados públicos, funcionários do governo contratados via CLT, a situação           
[985] permanece indefinida, um vez que eles seguem lotados na Funasa ainda que a atribuição 
[986] de controle e combate às endemias tenha migrado para a SVS junto com os servidores 
[987] estatutários.

[988] Nesse sentido, o MLC defende a luta para que o governo federal seja mais conseqüente 
[989] com a saúde do povo brasileiro não só lotando os empregados públicos da Funasa no 
[990] Ministério da Saúde como resolvendo, de uma vez por todas, o problema da               
[991] descentralização dos trabalhadores do controle e combate às endemias no país que 
[992] seguem cedidos ao Sistema Único de Saúde nos municípios.

11. A LUTA PELOS DIREITOS DA MULHER TRABALHADORA

[993] Em sua ganância por maiores lucros os capitalistas impõem às mulheres os menores 
[994] salários, desrespeitam seus direitos, demitem quando ficam grávidas e ainda as         
[995] perseguem e cometem todo tipo de abuso. 

[996] Um exemplo é o desrespeito à lei da licença-maternidade por parte de centenas de  
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[997] empresas. A lei garante afastamento do trabalho por 120 dias por conta da Previdência e 
[998] estabilidade no emprego após cinco meses do parto. No entanto, logo após dar à luz, 
[999] muitas trabalhadoras são demitidas e poucas são as que voltam a conseguir empregos.  

[1000] Incentivados pela propaganda burguesa nos meios de comunicação que apresenta a 
[1001] mulher como objeto sexual ou uma mercadoria, crescem os casos de violência física e 
[1002] sexual contra as mulheres. Inclusive, é muito comum a prática do assédio sexual, que 
[1003] apesar de ser um crime, na maioria das vezes permanece impune.

[1004] Hoje as mulheres são maioria entre os trabalhadores e no conjunto da sociedade, 
[1005] embora recebam salários muito mais baixos que os homens. Prova disso é que em São 
[1006] Paulo a hora trabalhada pelas mulheres é em média 76% do valor recebido pelos  
[1007] homens (Pesquisa Seade-Governo do Estado de São Paulo). Como se não bastasse, as 
[1008] mulheres continuam sendo as primeiras a perder o emprego quando ocorrem       
[1009] demissões. As mulheres trabalhadoras sofrem ainda mais com o desemprego. De 
[1010] acordo com o Dieese, em 2007 a taxa de desemprego feminina em Belo Horizonte foi 
[1011] de 15,9% e a masculina 8,9%. Não é possível, portanto, organizar os trabalhadores em 
[1012] nosso país subestimando o trabalho entre as mulheres trabalhadoras.

[1013] Em 1910, ocorreu a I Conferência Internacional de Mulheres, em Copenhague, na 
[1014] Dinamarca, quando foi aprovada por proposta da comunista alemã Clara Zetkin a 
[1015] instituição da data de 8 de março como Dia Internacional da Mulher, data que este ano 
[1016] completa seu centenário.

12. EM DEFESA DA JORNADA DE 40 HORAS

[1017] Entre os anos de 1988 e 2008, segundo dados do IBGE, a produtividade do trabalho 
[1018] aumentou em torno de 84%. Esse aumento da produtividade deve-se ao ingresso de 
[1019] novas tecnologias no processo produtivo e ao aumento da experiência de trabalho com 
[1020] o ingresso de novas técnicas de produção. Ou seja, mesmo tendo a Constituição de 
[1021] 1988 estabelecido a jornada máxima de 44 horas, os patrões encontraram uma forma 
[1022] de fazer com que os trabalhadores produzissem cada vez mais, mas não repassaram 
[1023] para os salários dos operários esse crescimento da produtividade.

[1024] Pior: muitos capitalistas submetem 40% dos trabalhadores brasileiros a jornadas   
[1025] superiores a 44 horas, superando a determinação legal. Como os salários são baixos, os 
[1026] trabalhadores terminam aceitando esse aumento da jornada. Para se ter uma idéia do 
[1027] que isso representa, calcula-se que o fim das horas-extras tenha um potencial de gerar 
[1028] em torno de um milhão de postos de trabalho. 

[1029] Por outro lado, a conquista da redução da jornada máxima de trabalho de 44 horas para 
[1030] 40 horas semanais resultaria na contratação de mais de dois milhões de trabalhadores. 
[1031] Além do mais, permitiria ao trabalhador dedicar mais tempo para a família, o lazer, o 
[1032] estudo e o repouso. 

[1033] Tramita no Congresso Nacional há 14 anos a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
[1034] 231/95, que propõe a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e 
[1035] aumenta o valor do adicional de hora-extra de 50% do valor normal para 75%.

[1036] No dia 30 de junho de 2009, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou 
[1037] por unanimidade o relatório favorável à PEC. No entanto, é grande o lobby dos      
[1038] empresários para que a proposta não seja aprovada.
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[1039] Por isso a Condsef deve continuar mantendo a luta pela redução da jornada nas suas 
[1040] jornadas de lutas, greves e manifestações. Sem dúvida, na medida em que os         
[1041] trabalhadores abracem essa bandeira se constituirão numa força capaz de arrancar dos 
[1042] patrões jornadas menores.

[1043] Custo horário da mão-de-obra manufatureira (2007) - Em US$
Alemanha – 37,66
Reino Unido – 29,73
França – 28,57
Estados Unidos – 24,59
Espanha – 20,98
Japão – 19,75
Coréia – 16,02
Brasil – 5,96
México – 2,92
Fonte: Dieese

13. POR UM SINDICALISMO CLASSISTA E REVOLUCIONÁRIO!

[1044] A luta dos trabalhadores brasileiros tem início em fins do século XIX e de lá até aqui 
[1045] muitas foram as lutas, as conquistas e também as derrotas que fizeram com que a 
[1046] classe trabalhadora no Brasil acumulasse uma vasta experiência. Desde as primeiras 
[1047] greves, passando por duas ditaduras e a conquista de direitos importantes como a livre 
[1048] organização, o direito de greve, negociação coletiva, 13° salário, férias e etc, os     
[1049] trabalhadores avançaram em muito na sua organização.

[1050] O último período de lutas que se estende até hoje e é chamado por muitos de       
[1051] retomada, apesar do papel fundamental que o movimento operário e sindical teve no 
[1052] combate a ditadura, se inicia com as greves de 1979, com a ditadura já enfraquecida. E 
[1053] ainda que as lideranças sindicais e operárias tenham sido barbaramente perseguidas e 
[1054] assassinadas durante os governos militares, jamais o Brasil tinha visto tantos          
[1055] trabalhadores fazendo greve, passeata, ato público, agitando bandeiras e gritando 
[1056] palavras de ordem como “o povo unido jamais será vencido”. A ditadura ainda tentou 
[1057] conter a maré, intervindo nos sindicatos do ABC paulista, ponta-de-lança do           
[1058] movimento, e promovendo atentados terroristas no Rio Centro, na OAB e na Câmara de 
[1059] Vereadores do Rio de Janeiro, mas não adiantou... No 1° de Maio daquele ano, 200 mil 
[1060] pessoas estiveram reunidas no estádio da Vila Euclides em São Bernardo do Campo – 
[1061] São Paulo. 

[1062] Finda a ditadura, consolidada a democracia (do ponto de vista formal, pois democracia 
[1063] real é impossível no capitalismo), era de se esperar o avanço das lutas e primeiros de 
[1064] maio cada vez mais parecidos com o que lhes deu origem. 

[1065] Infelizmente, não é isso que está acontecendo. As atuais centrais sindicais (CUT, Força 
[1066] Sindical, CGTs etc) usam o 1o de Maio para promover festas em lugar de levantar as 
[1067] reivindicações dos trabalhadores.  E, por outro lado o sectarismo, estreiteza do     
[1068] Conlutas com seu revolucionarismo pequeno burguês (falam e não fazem) conduzem os 
[1069] trabalhadores ao imobilismo e a derrotas consecutivas. 

[1070] Acontece que desde a década de 90, o sindicalismo brasileiro vem mudando de rumo, 
[1071] inclusive a própria CUT, pelo menos sua vertente majoritária. Diante do avanço do 
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[1072] capitalismo, essas direções sindicais, em vez de intensificar a mobilização e a         
[1073] organização dos trabalhadores, passaram para a defensiva e em muitos casos se   
[1074] transformaram em sócios do capital, ajudando a gerir as crises com comissões de 
[1075] conciliação, câmaras setoriais, bancos de horas e assim por diante. 

14. A LUTA DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PúBLICO

14.1. Avaliação de desempenho

[1076] Depois de mais de 10 anos da implementação das gratificações de desempenho, o 
[1077] governo Lula resolveu regulamentar a avaliação referente a esse tipo de gratificação na 
[1078] contramão da luta histórica dos servidores públicos federais que sempre foram críticos 
[1079] do produtivismo. O decreto 7133 de 2010 estabelece as regras para a avaliação do 
[1080] desempenho dos servidores, ou seja, ao invés dos 80% fixos que os servidores já   
[1081] haviam conquistado com muita luta, agora cada servidor vai receber a porcentagem 
[1082] equivalente a sua avaliação. O MLC denuncia a regulamentação de desempenho como 
[1083] um instrumento para o assédio moral e para desmobilizar os movimentos grevistas da 
[1084] categoria. Mais do que isso, é contrário a remuneração por produção na sua essência, 
[1085] pois está serve para estabelecer a competição entre os trabalhadores e tem por    
[1086] finalidade punir o trabalhador que rende menos independente dos motivos que o 
[1087] levaram aquele resultado não apontando para uma solução dos problemas que possam 
[1088] ser identificados. A gratificação produtivista não é uma forma de estimulo ao         
[1089] desenvolvimento dos trabalhadores, mas uma forma de ampliar sua exploração.

[1090] Em relação ao projeto específico, muitos são os problemas. A comissão que julga os 
[1091] recursos não tem nada de paritária já que é composta por um representante dos  
[1092] servidores, um indicado pelo órgão – em geral cargo de confiança do governo – e outro 
[1093] indicado diretamente pelo governo. Em segundo lugar, o estabelecimento das metas 
[1094] globais a serem alcançadas é uma prerrogativa do governo sem uma participação justa 
[1095] dos servidores e da sociedade civil, portanto, não leva em consideração as necessidades 
[1096] do povo brasileiro em relação aos serviços oferecidos. Em terceiro lugar, caso os   
[1097] servidores tenham um rendimento mais alto que a meta estabelecida, não receberão 
[1098] mais por isso, ou seja, o incentivo só vai até o teto da meta.

[1099] A recente experiência do Arquivo Nacional demonstrou que tal regulamentação só 
[1100] levou ao exercício da arbitrariedade, do assédio moral, do ataque aos fóruns          
[1101] representativos dos trabalhadores e da divisão da categoria. Nesse sentido a proposta 
[1102] do MLC é a luta pela incorporação da avaliação de desempenho e pelo fim das       
[1103] gratificações produtivistas no serviço público. 

14.2. DPC e Tabela única de Vencimentos Básicos do Poder Executivo - (Paulo de Moura do Grupo dos 
Independentes contribuiu nesta proposta)

[1104] A luta por Diretrizes de Planos de Carreira (DPC) que contemplem a diversidade    
[1105] existente no serviço público federal não é de hoje. Há vários anos que a Condsef tem 
[1106] pautado a luta pelos planos de carreira e por uma uniformização do funcionalismo 
[1107] público como um todo. Não se trata de um “carreirão”, mas de garantir que todos os 
[1108] servidores tenham perspectivas de desenvolvimento dentro das suas carreiras e   
[1109] respeitando as particularidades de cada um dos setores, mas tudo dentro de uma 
[1110] tabela que unifique os Vencimentos Básicos. Nesta tabela haverá um vencimento 
[1111] básico para cada nível existente hoje no executivo federal (auxiliar, intermediário e 
[1112] superior), o que vai diferenciar os salários entre as carreiras são as gratificações e as 
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[1113] retribuições de titulação. Entendemos que esta proposta de tabela única, além de fazer 
[1114] justiça e unificar a categoria, vai incentivar os servidores públicos do executivo. A meta 
[1115] é discutir a unificação dos vencimentos básicos em cima do maior valor hoje pago no 
[1116] executivo federal. A isonomia entre os três poderes não foi deixada de lado, mas antes 
[1117] é necessário implementar a isonomia dentro do poder executivo para em um segundo 
[1118] momento lutar pela unificação do serviço público federal como um todo. Hoje, são 64 
[1119] tabelas diferentes só no Poder Executivo. A maioria não possui um plano de carreira. 
[1120] Essa confusão tem servido ao governo que no momento das negociações joga com os 
[1121] interesses específicos de cada grupo de servidores de acordo com o retorno eleitoral 
[1122] que cada órgão pode oferecer. 

[1123] O recente projeto do governo intitulado de carreiras transversais é um exemplo disso. 
[1124] Nesse projeto o governo se apropria de uma bandeira histórica dos servidores que é a 
[1125] transversalidade, mas de uma maneira deturpada. Não se trata de uma opção para o 
[1126] servidor migrar entre os órgãos, respeitados os devidos critérios, com a finalidade de 
[1127] encontrar um lugar onde possa render melhor para a administração pública. Mas do 
[1128] governo poder transferir os profissionais para qualquer frente de trabalho de acordo 
[1129] com seu próprio interesse eleitoral. Uma prova disso é que até aqui foi implementada a 
[1130] Carreira Transversal de Infraestrutura que abrange os arquitetos, economistas,     
[1131] engenheiros, engenheiros agrônomos, engenheiro agrimensores, estatísticos e      
[1132] geógrafos do serviço público. Pior, as carreiras transversais são apenas para servidores 
[1133] de nível superior, dando continuidade a uma política de desvalorização dos níveis 
[1134] médio e auxiliar.

[1135] Assim, o Movimento Luta de Classes defende a criação de um Grupo de Trabalho entre 
[1136] uma bancada sindical e uma bancada do governo para estudar tanto uma proposta de 
[1137] Tabela Única de Vencimentos Básicos do Poder Executivo quanto uma proposta de 
[1138] Diretrizes de Planos de Carreira.

14.3. Paridade entre ativos e aposentados

[1139] Apesar dos avanços na política salarial dos servidores no que concerne aos planos de 
[1140] carreira de algumas categorias, os aposentados e pensionistas vão terminar este ano 
[1141] sem a paridade (salários iguais aos ativos). O governo segue se recusando               
[1142] insistentemente em pautar essa discussão com a Condsef. Pior, os servidores         
[1143] aposentados que podiam requisitar o reconhecimento na justiça do direito de recebem 
[1144] os mesmos 80% que os ativos recebiam, agora só podem fazê-lo ate a data da       
[1145] regulamentação da avaliação de desempenho. Depois disso só receberão os 50%. 
[1146] Sacramentando mais um golpe na luta pela paridade entre ativos e aposentados.

[1147] Em relação aos aposentados e pensionistas do INSS, as injustiças cometidas não são 
[1148] diferentes dos servidores públicos, como é a questão da defasagem salarial dos que 
[1149] ganham acima do mínimo ao longo dos anos. Vejam o absurdo: os que se aposentaram 
[1150] a nove anos atrás com dez salários mínimos, recebem atualmente apenas pouco mais 
[1151] de um mínimo. Como parte de mais injustiças cometidas, a base aliada do governo na 
[1152] Câmara e Senado, eleitos também com votos dos aposentados e pensionistas,       
[1153] rejeitaram o projeto do senador Paulo Tem via Emenda Constitucional, que além de 
[1154] acabar com o fator previdenciário, iria também corrigir parte da defasagem salarial em 
[1155] 16%. Depois de longa batalha, governo e base aliada propuseram míseros 7,05% de 
[1156] reajuste. É bom lembrar que os aposentados deram sua resposta nas urnas e elegeram 
[1157] Paulo Paim com quase 4 milhões de votos, um dos senadores mais votados do país.
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[1158] Por isso, a proposta do MLC é que a Condsef intensifique ainda mais a luta pela     
[1159] paridade entre ativos, aposentados e pensionistas com atos, pressão no congresso e 
[1160] marchas em Brasília.

14.4. Regulamentação da Negociação Coletiva - (direito de greve, mesa nacional de negociação permanente 
e mandato classista)

[1161] O governo Lula, depois de três anos de exaustivas discussões, apontou para a        
[1162] regulamentação do direito a negociação coletiva dos servidores públicos federais. As 
[1163] entidades que representam o setor e o governo chegaram a um consenso em relação a 
[1164] regulamentação do direito de greve, da mesa nacional de negociação permanente e das 
[1165] liberações sindicais (mandato classista). Agora, o governo se comprometeu em enviar o 
[1166] projeto de lei para o Congresso Nacional. É importante lembrar que nas últimas    
[1167] eleições, os partidos que compõe a base do governo elegeram mais de 2/3 das duas 
[1168] casas legislativas (câmara e senado federais). Por isso, a proposta do MLC é que os 
[1169] servidores ocupem o Congresso Nacional para cobrar, principalmente dos deputados e 
[1170] senadores da base governista, que o projeto de lei seja aprovado sem ser                
[1171] descaracterizado. Além disso, a Confederação deve convocar os sindicatos da base para 
[1172] fazerem jornadas de lutas, passeatas, atos públicos e caravanas pela regulamentação 
[1173] do direito a negociação coletiva dos servidores federais.
14.5. Assédio Moral

[1174] Apesar de ser tão antigo quanto o próprio trabalho, só agora o assédio moral tem sido 
[1175] debatido com mais profundidade, bem como seus efeitos sobre os trabalhadores, 
[1176] Porém, apesar das conseqüências devastadoras desse tipo de prática nos ambientes de 
[1177] trabalho, o que também inclui o serviço público federal, a justiça burguesa insiste em 
[1178] não reconhecer as justas compensações pleiteadas pelos trabalhadores vítimas de mais 
[1179] esse mal do capitalismo. No entanto, a luta contra o assédio moral, mais                 
[1180] especificamente a experiência do Instituto Brasileiro de Museus, tem sido               
[1181] vanguardeada pelos companheiros do MLC. Nesse sentido, a proposta do Movimento é 
[1182] que a Condsef multiplique suas iniciativas nesse campo, não só com a edição de    
[1183] cartilhas e a realização de palestras, mas com a realização de seminários que discutam 
[1184] mecanismos capazes de conter o autoritarismo, as humilhações e os constrangimentos 
[1185] dentro do ambiente de trabalho no serviço público federal. O objetivo do seminário 
[1186] deve ser a elaboração de uma pauta de reivindicações sobre o tema para serem    
[1187] apresentadas nas mesas de negociação com o governo. 

SÓ QUEM LUTA CONQUISTA!
ABAIXO O CAPITALISMO, VIVA O SOCIALISMO!

Companheiros e companheiras servidores públicos federais do Rio de Janeiro do Movimento Luta de Classes.
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TESE 4

POR UMA CONDSEF AUTÔNOMA, 
INDEPEDENTE E CLASSISTA

1. CONJUNTURA INTERNACIONAL
“A história de toda sociedade até hoje tem sido a história da luta de classes”.
(Karl Marx, Século XIX)

[1188] A crise do capitalismo internacional é marcada por várias crises cíclicas originárias da 
[1189] falta de racionalidade do próprio sistema capitalista, segundo já preconizava Karl Marx. 
[1190] Essa crise estabelece a concentração de renda nas mãos da burguesia (minoria      
[1191] privilegiada) e os sobejos ficam para os trabalhadores, nos quais, os mesmos, dentro 
[1192] dessa cadeia da exploração do homem pelo homem, são vistos apenas como meros 
[1193] “consumidores” dos produtos para dar continuidade e sustentação à ganância da classe 
[1194] exploradora. As elites financeiras que detêm a concentração das riquezas do mundo 
[1195] provocam as crises de superprodução, queda do consumo, recessão, desemprego, 
[1196] destruição do meio ambiente, guerras etc.

[1197] A conjuntura atual coloca a classe trabalhadora diante de reflexões, incertezas e   
[1198] ameaças provocadas pelo sistema capitalista e suas reformas neoliberais executadas 
[1199] pelos governantes a serviço dos interesses dos donos do poder.

[1200] A crise estrutural atual do sistema capitalista chegou ao ápice de direcionar a         
[1201] humanidade à exclusão social e a barbárie, principalmente os povos do continente 
[1202] africano. Referida crise teve seu aprofundamento na escassez dos recursos naturais 
[1203] renováveis (biomassa, hidroeletricidade etc) e a crescente crise energética no planeta.

[1204] O sistema capitalista é um empecilho à emancipação da classe trabalhadora. Não 
[1205] superá-lo, significa sucumbir à barbárie. Seria a adaptação da classe trabalhadora ao 
[1206] sistema capitalista levado pela crise estrutural provocado pelo modo de produção do 
[1207] referido sistema político-econômico. Lutar e resistir contra esse sistema faz parte do 
[1208] papel histórico dos trabalhadores, no sonho de construirmos uma sociedade justa e 
[1209] igualitária (o socialismo).

[1210] Faz-se necessário, portanto, repensar as estratégias da luta da classe trabalhadora. 
[1211] Elevando o nível de conscientização política da mesma, para a compreensão dos   
[1212] fundamentos teóricos (econômicos, políticos, sociais etc) do sistema capitalista que, 
[1213] através do conhecimento da teoria política encontrar o caminho para a prática      
[1214] revolucionária e combater esse sistema. Só a união entre a teoria e a prática (práxis), é 
[1215] possível encontrarmos o caminho da transformação da sociedade.

[1216] O exemplo dessa conscientização da luta de classe são os trabalhadores da França que 
[1217] em outubro/10 se encontravam em Greve Geral contra a Reforma da Previdência do 
[1218] governo neoliberal Sarkozy, que aumenta a idade da aposentadoria dos trabalhadores 
[1219] (as) de 60 anos para 62 anos. Segundo o governo Sarkozy, subir a idade da reforma é 
[1220] uma forma de reduzir os custos crescentes dos encargos com as pensões.
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2. CONJUNTURA NACIONAL

[1221] A popularidade do governo Lula com quase 80% de aprovação tenta emplacar a sua 
[1222] candidata Dilma Rousseff, no meio de um emaranhado de denuncismo por parte da 
[1223] mídia (Veja, Jornal O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo etc.), numa clara      
[1224] investida desta a favor do candidato das elites deste país.

[1225] Não queremos aqui isentar os indícios que se apontam sobre os assessores e filhos da 
[1226] ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra, mas os estardalhaços e foguetórios que essa 
[1227] mídia promove é algo assustador.

[1228] Toda liberdade de imprensa, mas com responsabilidade. A imprensa tem todo o direito, 
[1229] e dever, de deixar a população informada, mas não pode usar de maniqueísmo, ou seja, 
[1230] estar acima do bem e do mal. Afinal de contas, são seres humanos que compõem a 
[1231] imprensa e eles, como qualquer outro, tem desejos, ambições, ideologia e posição 
[1232] política.

[1233] Portanto, é necessária a responsabilidade com o que faz, assim como por parte de 
[1234] todos brasileiros.

[1235] E nesse emaranhado, a candidata do Presidente Lula foi empurrada para o 2º turno, 
[1236] num desempenho fabuloso da candidata do Partido Verde (PV), Marina Silva, que 
[1237] alcançou 19% das intenções de votos (19 milhões de votos), se consagrando numa nova 
[1238] liderança política nacional.

[1239] Neste contexto, o que se espera para o 2º turno é que o projeto do PSDB seja        
[1240] derrotado. Este partido político já demonstrou ao povo brasileiro que seu projeto 
[1241] político-econômico não nos interessa. É necessário construir projetos que avancem, 
[1242] que façam a classe trabalhadora conquistar e prosperar nas áreas sociais (Saúde,  
[1243] Saneamento Básico, Educação, Reforma Agrária, Habitação, Emprego etc.). Com   
[1244] certeza, se obtivermos estes avanços com políticas estruturantes substituindo as  
[1245] políticas compensatórias, o país vai crescer, vão diminuir as desigualdades sociais e os 
[1246] trabalhadores podem pensar num país socialista em médio prazo. Esse é o sonho e a 
[1247] utopia de cada trabalhador. Um país sem explorados e exploradores.

[1248] Neste X CONCONDSEF, nós, congressistas, devemos aproveitar esse espaço privilegiado 
[1249] de debates e resoluções para aprofundarmos as nossas discussões e definirmos um 
[1250] plano de lutas e reivindicações que aponte para as soluções de questões macros que há 
[1251] muitos anos estamos lutando para conquistar. Também devemos prosseguir com a 
[1252] agenda das demandas específicas que não conseguimos avançar nestes oito anos de 
[1253] governo Lula.

2.1. POLÍTICA SALARIAL PERMANENTE, COM REPOSIÇÃO DAS PERDAS E CORREÇÃO DE DISTORÇÕES

[1254] Neste sentido, se faz necessário uma política de reestruturação das tabelas, buscando a 
[1255] sua unificação nos três níveis, reduzindo drasticamente o número exarcebado de  
[1256] tabelas, o que dificulta a implementação de uma política salarial para a administração 
[1257] pública como um todo.

[1258] Também considerarmos primordial a construção de bases para uma política salarial que 
[1259] possibilite igualdade de remuneração para trabalho de igual valor; eqüidade de gênero 
[1260] e de remuneração (Convenção 10 da OIT).
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2.2. DIRETRIZES DE PLANOS DE CARREIRAS (DPC)

[1261] Um dos sérios problemas enfrentados hoje no governo federal é a falta de diretrizes. O 
[1262] governo se norteia pelas pressões corporativas e por interesses governamentais. Essa 
[1263] atitude tem levado a administração pública a conviver com vários “Frankenstein” que, 
[1264] ao invés de melhorar os serviços, dificultam e servem de entraves à própria            
[1265] administração. Vejamos, como exemplo, as “famigeradas” carreiras transversais que, na 
[1266] sua forma de implementar, trouxe retrocessos e nenhum avanço.

[1267] Neste sentido, estamos propondo a construção de DPC com os seguintes pressupostos 
[1268] básicos:

[1269] - Abrangência

[1270] Dispõe sobre diretrizes de planos de carreiras dos servidores públicos civis dos poderes 
[1271] da União. Instituí as diretrizes de planos de carreiras dos servidores dos poderes   
[1272] Executivo, Legislativo e Judiciário da União; da administração direta, das autarquias, 
[1273] inclusive as de regime especial, das fundações públicas, do TCU e do MPU.

[1274] - Regime Jurídico

[1275] As relações de trabalho serão reguladas por um regime jurídico único, sendo a Lei 
[1276] 8.112/90, na sua forma original, o regulamento a ser adaptado às premissas definidas 
[1277] neste DPC, entre outras as que tratam da admissão do conflito, da instituição da relação 
[1278] bilateral e da negociação coletiva, entre outros. 

[1279] É vedada a terceirização, bem como a utilização de mão de obra indireta para o     
[1280] exercício das atividades permanentes nos órgãos/instituições e previstas em cada 
[1281] carreira.

[1282] - Ingresso

[1283] Por concurso público, que será de provas ou provas e títulos e poderá ser realizado em 
[1284] mais de uma etapa, a ser definido em cada carreira.

[1285] - Quadro de Pessoal

[1286] A Lei que instituir cada carreira definirá a forma de lotação (global ou não) e o       
[1287] quantitativo de quadro de pessoal bem como preverá o dimensionamento e expansão, 
[1288] visando a permanente adequação dos mesmos às necessidades dos órgãos e         
[1289] instituições.

[1290] - Desenvolvimento

[1291] O desenvolvimento na carreira visa à qualificação do processo de trabalho,             
[1292] considerando sua natureza dinâmica, e o cumprimento da função social do             
[1293] órgão/instituição constituindo-se em perspectiva funcional que tenha como parâmetros 
[1294] o planejamento, o desenvolvimento organizacional e a realização profissional dos 
[1295] trabalhadores e trabalhadoras; o respeito à diversidade, à eqüidade, à igualdade de 
[1296] oportunidades.

[1297] O desenvolvimento poderá ter como critérios, entre outros, definidos em cada carreira: 
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[1298] Capacitação; 

[1299] Escolaridade; 

[1300] Mérito; e 

[1301] Tempo de serviço.

[1302] - Capacitação

[1303] As carreiras institucionalizarão programas de capacitação e avaliação.

[1304] - Estrutura

[1305] A estrutura de cada carreira deverá ser estabelecida em lei específica, com o propósito 
[1306] de atender às necessidades e objetivos institucionais, bem como ao desenvolvimento 
[1307] profissional de seus trabalhadores e trabalhadoras.

[1308] O número de padrões de vencimentos, constantes na estrutura de cada carreira, deverá 
[1309] ser suficiente para que cada servidor percorra, ao longo de sua vida funcional,       
[1310] chegando ao seu final quando completado tempo para aposentadoria.

[1311] - Isonomia

[1312] • Haverá isonomia de remuneração;

[1313] • existência de piso e teto únicos para atividades com complexidades semelhantes, observando-se 
os limites legais;

[1314] • a remuneração deverá garantir a valorização e a dignificação da função pública, a valorização da 
capacitação, do desempenho profissional e da experiência;

[1315] • deverá ser fixado piso de vencimento básico que servirá de referência para construção da matriz 
de vencimentos;

[1316] • cada carreira deverá estabelecer diferença constante entre um padrão de vencimento e o imedia-
tamente superior;

[1317] • a carreira deverá abranger ativos, aposentados e pensionistas com isonomia de tratamento.

[1318] - Ascensão Funcional

[1319] Hoje, 80% dos servidores de Nível Intermediário possuem o nível superior e 90% dos 
[1320] servidores de Nível Auxiliar possuem o 2º grau ou nível superior. A ascensão funcional 
[1321] vai reconhecer o esforço destes trabalhadores que se qualificaram. Claro que a     
[1322] ascensão funcional deve ter critérios que evitem apadrinhamento e o descabido trem 
[1323] da alegria.

[1324] - Controle e Gestão
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[1325] Cada carreira deverá prever a existência de Conselhos de gestão e controle (da      
[1326] carreira), compostos de forma democrática e paritária com representação do        
[1327] órgão/instituição e das entidades representativas dos trabalhadores e trabalhadoras 
[1328] por ela abrangidos.

[1329] - Financiamento do Desenvolvimento

[1330] O financiamento do desenvolvimento contido em cada carreira correrá a conta de 
[1331] dotação orçamentária específica, sendo assegurados, para este fim, no mínimo,    
[1332] recursos mensais correspondentes a 2% do valor bruto da folha de pagamento das 
[1333] instituições públicas.

[1334] - Redistribuição

[1335] Poderá haver redistribuição de servidores entre os órgãos/entidades de carreiras  
[1336] diferentes, desde que preencha os requisitos para o exercício das novas atribuições e 
[1337] seja aprovado em processo de capacitação, além da garantia de enquadramento na 
[1338] nova carreira.

[1339] - Ocupação de Cargos e Funções

[1340] • Valorizar os servidores integrantes das carreiras, através da limitação drástica da 
[1341] ocupação de cargos e funções de confiança por pessoas não Integrantes do quadro 
[1342] efetivo.

[1343] • Valorizar a democratização da gestão, a partir de uma visão de respeito à diversidade, 
[1344] eqüidade e igualdade de oportunidades.

3. DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E DIREITOS SINDICAIS

3.1. Negociação Coletiva

[1345] O processo de democratização das relações de trabalho precisa ser visto como um 
[1346] conjunto de medidas que ultrapassam esse formato de negociações, como liberdade de 
[1347] organização, direito de greve, direito a negociação coletiva, liberação de dirigentes para 
[1348] o exercício de mandato classista, etc.

[1349] Neste sentido se faz necessário o envio dos instrumentos legais que garanta a        
[1350] negociação coletiva com independência e autonomia das partes, a exigibilidade do que 
[1351] for negociado, o que implica em mecanismos que tornem impositivo o que foi       
[1352] negociado entre as partes.

[1353] Também é importante o reconhecimento dos sindicatos no tocante à legitimidade da 
[1354] defesa dos interesses e conflitos decorrentes das relações funcionais e de trabalho, 
[1355] assegurados a livre organização sindical e o direito de greve.

3.2. Direito de Greve

[1356] A ausência de regulamentação do direito de greve nos leva à submissão à Lei de Greve 
[1357] do Setor Privado, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Tal decisão, ao 
[1358] invés de viabilizar o exercício da greve, vem inviabilizando, através das diversas     
[1359] decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinando multas e de 
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[1360] percentuais elevados de funcionamento em áreas consideradas essenciais pelo STJ. 
[1361] Sem falar nas atitudes antidemocraticas por parte do governo, criminalizando as nossas 
[1362] greves.

[1366] Neste quadro é necessário buscar mecanismo que reconheça o direito de greve e sua 
[1367] auto-regulamentação pelos trabalhadores, com adoção de meios mais eficazes que 
[1368] busquem as soluções dos conflitos de forma negocial, sem a imposição do poder  
[1369] público.

[1370] Portanto, é necessário entender que em torno do exercício da greve devem ter as 
[1371] seguintes premissas: liberdade sindical, garantia de negociação coletiva e adoção de 
[1372] meios de solução de conflitos.

3.3. Liberdade de organização sindical e registro do sindicato no MTE

[1373] Desde a Constituição de 1988, vem sendo adotada pelo MTE a estrutura sindical   
[1374] prevista na CLT. Esta adoção desconsiderou as entidades do setor público, que foram 
[1375] criadas após a Constituição, num ambiente de liberdade de organização o qual é   
[1376] incompatível com os modelos sindicais já pré-concebidos.

[1377] É fundamental que o MTE reconheça a forma como estes sindicatos foram constituídos 
[1378] e se consolidaram nos últimos 20 anos, como legítimos representantes destes       
[1379] trabalhadores, e passe a acatar o registro destas entidades.

3.4. Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)

[1380] No dia 30 de março de 2010, o Congresso Nacional aprovou o projeto de Decreto 
[1381] Legislativo do Senado nº 819/09, que ratifica a Convenção 151 da OIT, bandeira de luta 
[1382] histórica da CUT e da CONDSEF. Essa Convenção trata da regulamentação das relações 
[1383] de trabalho na Administração Pública, estabelece as diretrizes sobre negociação   
[1384] coletiva e prevê garantia às organizações dos trabalhadores do setor público.

[1385] A referida Convenção também determina a concessão de liberação aos representantes 
[1386] das organizações sindicais reconhecidas, com permissão para cumprir suas funções, 
[1387] seja durante as suas horas de trabalho ou fora delas. Ainda veta qualquer tipo       
[1388] perseguição, seja a filiados ou a dirigentes sindicais.

[1389] A materialização dessa histórica bandeira de luta veio descortinar cada vez mais o 
[1390] aprofundamento da democracia no país, com o avanço na transformação do Estado e 
[1391] contribuir para assegurar direitos essenciais para o pleno exercício da liberdade sindical 
[1392] ao conjunto dos trabalhadores, em especial, dos serviços públicos (federal, estadual e 
[1393] municipal).

4. ASSUNTOS DE APOSENTADORIA

4.1. Paridade entre Ativos, Aposentados e Pensionistas

[1394] Com a criação das gratificações de desempenho ou de produtividade, o governo vem 
[1395] sistematicamente burlando o princípio da paridade inscrito na Constituição Federal. 
[1396] Neste sentido é necessário a reversão desta política e, exigir do governo Lula que 
[1397] reconheça e cumpra a Constituição Federal.
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4.2. Aposentadorias por Invalidez e Compulsória

[1398] Depois da Emenda 41, de 31/12/2003, estas aposentadorias passaram a ter uma nova 
[1399] redação, que acaba com o princípio da paridade. A forma de cálculo dos proventos que 
[1400] passou a ser feita a partir da média aritmética dos 80% das maiores contribuições 
[1401] recebidas pelo servidor a partir de julho de 1994. A CONDSEF vem lutando pela     
[1402] aprovação da PEC 270 que visa buscar uma solução para a injustiça que vem sendo feita 
[1403] com os servidores.

4.3. Aposentadoria Especial

[1404] Esta é mais uma questão que o governo vem “empurrando com a barriga”, apesar das 
[1405] investidas da CONDSEF no tocante ao reconhecimento deste direito a todos os      
[1406] trabalhadores que exerçam as suas atividades em áreas sob a ação de agentes nocivos à 
[1407] saúde ou a integridade física. Este é mais um tema que teremos de priorizar no próximo 
[1408] período.

4.4. PEC 555

[1409] Retirada do desconto do PSS dos aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 
[1410] 3.800,00, deixando assim de pagar sobre a diferença acima deste valor.

5. RETIRADA DOS PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NO CONGRESSO

[1411] PLP-01/07: limita as despesas com o pessoal da União.

[1412] PLP-092/07: criação de fundações públicas de caráter privado.

[1413] PLP-248/98: dispensa do servidor por insuficiência de desempenho.

[1414] PL-549/09: a mesma lógica do PLP-01.

[1415] PEC-306/09: extingue o Regime Jurídico Único (RJU).

6. SAúDE DO SERVIDOR E SUA FAMÍLIA

[1416] Apesar de governo estar iniciando uma política de atenção à saúde do servidor, de 
[1417] concreto, as políticas voltadas à saúde do servidor e sua família tem merecido pouco 
[1418] cuidado por parte do governo federal. Neste sentido, é necessária a adoção de uma 
[1419] política que abranja saúde ocupacional, saúde suplementar e a assistência social ao 
[1420] servidor e sua família. O governo se limita a propor medidas pontuais que não atacam a 
[1421] raiz do problema, como o alto grau de absenteísmo, problemas com envolvimento com 
[1422] drogas, entre outros. É necessária uma política voltada a combater as razões destes 
[1423] problemas de forma integrada. É urgente a implantação de um amplo programa de 
[1424] proteção à saúde do servidor e seus familiares com adoção de medidas como:

[1425] • Mecanismos mais eficazes de proteção nos ambientes de trabalho.

[1426] • Criação das comissões de saúde que visam a prevenção de acidentes de trabalho e 
[1427] doenças profissionais e outras.

[1428] • Fixação obrigatória de exames periódicos.
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[1429] • Política de preparação do servidor para a aposentadoria.

[1430] • Política de combate à dependência química.

[1431] • Uniformização das políticas de saúde suplementar com a fixação da contrapartida 
[1432] isonômica na administração pública federal.

7. BENEFÍCIOS/AUXÍLIOS: ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E CRECHE

7.1. Auxílio Alimentação

[1433] Apesar do reajuste e unificação dos valores em 2009, ainda é grande a diferença com os 
[1434] demais poderes e MPU. É necessária a adoção de política por parte do governo que 
[1435] garanta a isonomia dos valores e dispositivos que unifiquem estes valores               
[1436] permanentemente.

7.2. Auxílio Transporte

[1437] Além de mudança do conceito deste benefício é necessário a mudança no cálculo que 
[1438] hoje estabele 6% do valor básico proporcional do servidor que usufrui deste benefício.

[1439] A CONDSEF já encaminhou ao governo federal proposta de mudança do conceito  
[1440] auxílio-transporte, como também mudanças na base de cálculos.

7.3. Auxílio Pré-Escolar

[1441] A Instrução Normativa nº 12, de 1993, que disciplina assistência pré-escolar e a Portaria 
[1442] nº 658, de 1995, que define os valores diferenciados conforme a Unidade Federativa, 
[1443] estão desatualizadas e precisam de readequações que garanta valores condizentes com 
[1444] a realidade atual.

[1445] Neste sentido, a subseção do DIEESE já elaborou os cálculos com os percentuais    
[1446] necessários a atualização dos referidos valores. Além disso, a legislação prevê a     
[1447] contrapartida do servidor e que necessita também de mudança.

8. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE

[1448] O governo vem trabalhando no sentido de mudar a forma de pagamento destes   
[1449] valores, de percentual para valores fixos. Claro que o nosso objetivo é acabar com estas 
[1450] áreas insalubres/periculosas e que os trabalhadores possam ter áreas ambientais de 
[1451] trabalho salubres. Enquanto isto não é possível, é necessário ter valores condizentes 
[1452] com estas áreas, conforme proposta encaminhada ao SRH/Planejamento:

[1453] • Grau mínimo: R$ 470,00 (valor para maio/2010)*;

[1454] • Grau médio: R$ 950,00 (valor para maio/2010)*;

[1455] • Grau máximo: R$ 1.890,00 (valor para maio/2010)*.

[1456] *Estes valores devem ter a garantia da correção anual pelo INPC.
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9. REIVINDICAÇÕES ESPECÍFICAS

9.1. Carreira Previdência, Saúde e Trabalho

[1457] • Elaborar propostas para a saúde dos servidores, em particular aqueles acometidos de 
[1458] intoxicação decorrente de serviços com uso permanente de inseticida;

[1459] • Reestruturação da Carreira.

[1460] • Reajuste da GACEN conforme reajuste índice concedido a Indenização de Campo e 
[1461] Extensão para os Servidores que ficaram excluídos.

9.2. Plano Geral de Cargos do Poder Executivo

[1462] • Equalização Salarial dos Três níveis conforme percentual dado aos cinco Cargos de 
[1463] Infra-Estrutura (PL – 5.920).

[1464] • Reestruturação do Plano Geral.

9.3. Plano Especial de Cargos dos Servidores do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM

[1465] • Revisão das Carreiras e Plano Especial de Cargos.

9.4. Carreira da Imprensa Nacional

[1466]• Implantação do Plano de Carreira.

9.5. Carreiras do INCRA

[1467]• Reestruturação das carreiras do INCRA.

[1468]• Instituição de adicionais de titulação e de incentivo à qualificação aos servidores 
[1469] integrantes do Plano Especial de Cargos do INCRA.

9.6. Plano Especial de Cargos da Cultura

[1470]• Instituição de adicionais de titulação e de incentivo à qualificação aos servidores 
[1471] integrantes do Plano Especial de Cargos da Cultura.

[1472]• Reestruturação do PEC.

 9.7. Carreiras e Plano Especial de Cargos do Meio Ambiente e IBAMA

[1473]• Revisões nas carreiras e plano especial de cargos das Áreas Ambiental (IBAMA, MMA, 
[1474] CHICO MENDES).

9.8. Carreiras das Agências Reguladoras

[1475]• Revisão das carreiras aplicáveis às agências reguladoras, objetivando a constituição de 
[1476] uma só carreira.

9.9. Servidores da Secretaria do Patrimônio da União:
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[1477]• Plano de Carreira.

9.10. Servidores do Ministério da Justiça

[1478]• Instituir uma gratificação especifica para os servidores do MJ.

9.11. Carreiras e Plano Especial de Cargos do DNIT

[1479]• Reestruturação das carreiras e do Plano Especial de Cargos do DNIT.

9.12. Servidores do Hospital das Forças Armadas

[1480]• Revisão das tabelas remuneratórias.

[1481]• Regulamentar os critérios de promoção e progressão.

9.13. Plano de Carreiras e Cargos da Tecnologia Militar

[1482]• Reestruturação da tabela remuneratória.

[1483]• Inclusão, no PCCTM, dos servidores civis das áreas administrativa e logística lotados no 
[1484] Ministério da Defesa e órgãos vinculados.

9.14. Servidores integrantes do PECFAZ (Ministério da Fazenda)

[1485]• Revisão do plano e elaboração de uma carreira.

[1486]• Tabela Remuneratória.

[1487]• Incorporação da GAE ao vencimento-básico também para os servidores de Nível  
[1488] Auxiliar.

9.15. Servidores integrantes do Quadro de Pessoal da AGU

[1489]• Plano de Carreira.

9.16. Servidores integrantes do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, não integrantes de carreiras 
ou planos especiais estruturados

[1490]• Instituir uma Gratificação a titulo de adiantamento de Plano de Carreira para os   
[1491] Servidores Administrativos do MAPA.

9.17. Servidores integrantes das estruturas funcionais da Ciência e tecnologia, do INPI e do INMETRO
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[1492]• Reestruturação da Tabela Remuneratória.

9.18. Servidores integrantes do Quadro de Pessoal do Arquivo Nacional

[1493]• Constituição de um Plano Especial de Cargos destinado à reorganização da estrutura 
[1494] remuneratória da instituição.

9.19. Servidores integrantes do Fundo de Marinha Mercante

[1495]• Plano Especial de Cargos/Carreira.

9.20. Servidores do INEP e do FNDE:

[1496]• Reestruturação da Carreira e PECs.

9.21. Servidores da FUNAI:

[1497]• Estruturação da “Carreira Indigenista”.

9.22. Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro:

[1498]• Enquadramento dos servidores egressos do PCC e do PGPE na Carreira da C&T.

9.23. Servidores anistiados – Enquadramento no RJU (não há acordo firmado com o governo)

[1499]• Enquadramento dos servidores anistiados na forma da Lei nº 8.878/1994 e do Decreto 
[1500] nº 6.077/2007, no Regime Jurídico de que trata a Lei n° 8.112/1990.

9.24. Servidores integrantes do PEC da Polícia Rodoviária Federal:

[1501]• Restabelecimento do pagamento da GDAR.

[1502]• Reestruturação do PEC.

9.25. Servidores administrativos do Ministério das Relações Exteriores:

[1503]• Estruturação de carreira específica.

9.26. Servidores da EMBRATUR:

[1504]• Estruturação de carreira específica.

9.27. Servidores do Ministério do Desenvolvimento Agrário:

[1505]• Tratamento funcional idêntico ao dispensado aos servidores do INCRA, com          
[1506] enquadramento na Carreira de Desenvolvimento Agrário.

9.28. Trabalhadores da Funasa do emprego público/Rio de Janeiro:
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[1507]•Inclusão destes trabalhadores na lei 8.112/90, transformando-os em servidores  
[1508] públicos federais estatutários.

9.29. Servidores públicos federais da Roquete Pinto:

[1509] • Redistribuição imediata dos servidores da Roquete Pinto que ainda não foram    
[1510] contemplados com o processo de redistribuição para o Ministério da Cultura.

9.30. DNOCS:

[1511] • Reestruturação do DNOCS, com a criação de um plano de carreira para os servidores 
[1512] do órgão, bem como, a reabertura do prazo de opção para  os servidores que estão 
[1513] prejudicados com o não recebimento da bolsa/VPNI.

9.31. SUDENE, SUDAN e SUFRAMA.

[1514] • Criação de planos de carreira para estes 3 setores.

9.32. DOCENTES DO EX-TERRITÓRIO DE FERNANDO DE NORONHA.

[1515] • Inclusão imediatamente dos docentes de Fernando de Noronha no plano de carreira 
[1516] dos Do centes, buscando garantir que seja resgatado o passivo do período em que esses 
[1517] servidores ficaram fora da carreira.

10. LUTAR PELA APROVAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS DE LEIS.

[1518] - PL 5030, que reabre o prazo para os demitidos injustamente pelo desgoverno Collor.

[1519] - PL 4485, que concede pensão vitalícia para os trabalhadores da ex-sucam que estão 
[1520] contaminados pelo DDT/Malathion.

[1521] - PEC 210, que garante o retorno do adicional do tempo de serviço.

[1522] - PLPs 554 e 555, que regulamente a aposentadoria no serviço público.

[1523] - CONVENÇÃO 158, que veda a demissão imotivada de trabalhadores.

[1524] - Pela validade da ficha limpa imediatamente, conforme aprovada no congresso    
[1525] nacional.

[1526] - Pela regulamentação imediatamente da emenda 29, que garante recursos financeiros 
[1527] para a saúde pública.

[1528] - Pelo plebiscito da terra.

Nomes que assinam essa Tese:

Maranhão: 1. Antonio Isídio da Silva; 2. Benedito Acrísio Moreira; 3. Manoel de Jesus Barbosa da Silva; 4. 
Raimundo Nonato Cunha; 5. José Alfredo Rodrigues Moreno; 6. Raimundo Nonato Costa; 7. Francisco 
das Chagas Carvalho Cunha; 8. Maria do Carmo; 9. José Ribeiro Carvalhêdo; 10. João Carvalho Parrião; 
11. Raimundo Farias Rodrigues; 12. Ilsimar Costa; 13. Natanael dos Reis Pereira; 14. Milza Maria Pereira 
Nunes; 15. Raimundo Vieira de Souza; 16. José Maria Silva dos Santos; 17. José Rodrigues Filho; 18. An-
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tonio Nunes de Almeida; 19. José Alberto Bezerra; 20. Raimundo Nonato Lopes; 21. José Carlos Barros; 
22. João Rodrigues Martins; 23. Raimundo Nonato Pinheiro Brito; 24. Júlio Cesar Maia Pereira; 25. 
Eldimar Araújo; 26. José Roberto; 27. José Ribamar Bento Cardoso; 28. Antonio Fernandes Cunha; 29. 
Jorge Nael Sousa Sabino; 30. Vicente Santos Souza; 31. Hilton Pereira Viana; 32. Ezaú Nogueira Araújo.

Ceará: 1. Adriano Duarte - Diretor do SINTSEF/CE; 2. Alfredo Moreira - Diretor do SINTSEF/CE; 3. 
Amorim - Diretor do SINTSEF/CE; 4. Ana Lúcia Costa - Delegada de Base - DNOCS/CE; 5. Atailde - 
Aposentado FUNASA/Cariri - Delegado de Base - SINTSEF/CE; 6. Iracema - Diretora da Deleg. Sindical 
do Cariri; 7. Júnior - Aposentado FUNASA/CE; 8. Luís Carlos Macêdo - Diretor da CONDSEF; 9. Marçal 
- Aposentado FUNASA/Cariri - Diretor da Deleg. Sindical do Cariri; 10. Paulo Henrique - Aposentado 
FUNASA; 11. Vera Cândido - Diretora do SINTSEF/CE; 12. Francisco Teles

Rio de Janeiro: 1. Josemilton Maurício da Costa – Fazenda; 2. Maurício Scotelaro – FUNASA; 3. Paulo 
Moura – ANTT; 4. Arlene dos Santos – TVE; 5. Edna Ramalhosa – INSS; 6. Geraldo Filho – Anistiado/
IPHAN; 7. Cirlene Bianna – MAPA; 8. Vera Macêdo – HCE; 9. Dominil – INES; 10. Mário Rodrigues – 
Fazenda; 11. Carlos Henrique da Costa – INCA/MS; 12. Dalva Anunciação – INCA/MS; 13. Haydêe Bar-
reto Lopes – INCA/MS; 14. Jorge Coutinho – IEN; 15. Eduardo (Dudu) – Min. Saúde; 16. Antônio Carlos 
(Fofão) – Min. Saúde; 17. Ana Lúcia – HCE; 18. Vera Rocha – DPRF; 19. José Lourenço – Min. Saúde; 20. 
José Augusto – Min. Saúde; 21. Ary Flores – Fazenda; 22. Valdir – Fazenda; 23. Maria Thereza – Justiça do 
Trabalho; 24. Gilson Alves –DFMM; 25. Carlinhos da TVE – TVE

Minas Gerais: 1. Rogério Antônio Expedito – MTE; 2. Luiz Henrique Macêdo – CNEN; 3. Rosangela No-
gueira – Fazenda; 4. Maria de Lourdes (Lourdinha) – Exército;  5.  Carlos Henrique – FUNASA; 6. Ro-
naldo Vasconcelos dos Santos – CNEN; 7. João Batista- M. do Exército; 8. José de Arimatéia L. Menezes 
– CNEN; 9. Maria de Lourdes Rabêlo – CNEN; 10. Márcia Castro – Fazenda; 11. Vilson de Oliveira Mes-
sias; 12. Zilmar José Petzold – M. Saúde; 13. Edilson Alves Coutinho –; 14. Mesulan de Moura Brochado 
– FUNASA; 15. Maria Adelina Braz; 16. Hideraldo Buch – M. Saúde; 17.  Waldelino Lopes de Moura – M. 
Saúde

Mato Grosso: 1. Marinézio Soares de Magalhães – Fazenda; 2. Carlos Alberto Almeida – Min. Saúde; 3. 
Adélio da Silva Júnior – Min. Saúde; 4. Eliete D. da Costa – MTE; 5. Ivete V. Amorim – MTE; 6. Enildo 
Gomes – Funai; 7. Izael Santana da Silva – M. Transportes; 8. Benedito Assis – M. Saúde 

Goiás: 1. Alexandre Reis Coutinho – MAPA; 2. Francisco de  Assis Xavier Segundo – CONAB; 3. Antonio 
Gilvan da Silva – Min. Saúde; 4. Maria Cleuza Carneiro – INCRA; 5. João Bernadino G. Neto – Min. Saú-
de; 6. Raimundo Sena da Silva – M. Saúde; 7. Juarez Cavalcanti Albuquerque – Base Aeréa; 8. Sebastião 
Bernardo – CONAB.

Pernambuco:  1. José Felipe Pereira – Min. Saúde; 2. Ramilson Matos – Min. Saúde; 3. Luiz Marcos da Silva 
– Funasa; 4. Geraldo Martiniano – MAPA; 5. Reginaldo Abreu – Fazenda; 6. Geraldo Paiva – M. Exercito; 
7. Jailson Lopes – M. Saúde; 8. José Lavor de Santana – M. Saúde; 9. Francisco Aquino – M. Saúde; 10. 
Carlos Augusto – M. Saúde; 11. Carmen Santana – Funasa; 13. Givaldo Macêdo – M. Saúde; 14. Gilberto 
de Dora – M. Saúde; 15. Gelson Malaquias – M. Saúde; 16. Claudival Ramalho – M. Saúde; 17. Josias An-
tonio – M. Saúde; 18. Celestino Cruz – M. Saúde; 19. Alberto Jorge – M. Saúde; 20. Neide Pereira – Funa-
sa; 21. Denis Carvalho – M. Saúde.  22. Francisco Barbosa – M. Saúde

Distrito Federal: 1. Sérgio Ronaldo da Silva – Funasa; 2. Carlos Abreu – MME; 3. Júlio César – Fazenda; 4. 
Maria do Socorro – Fazenda; 5. Carlinhos – FNDE; 6. Leônio – MRE; 7. Jacobina – MRE; 8. Fausto – DNIT.

Rio Grande do Sul: 1. Marizar Mansilha de Melo – Min. Saúde; 2. Marcolino Antunes de Oliveira – Órgãos 
Militares; 3. Giovanni Nunes Talavera; 4. Luiz Felipe Persson – AGU; 5. José do Patrocinio C. Martins (Ca-
çapava) – Aposentado/Min. Transportes; 6. Angelina Cali; 7. Francisco de Paula B. Correia; 8. Vivian Petit; 
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9. Guiomar Voigt; 10. Maria Cristina Câmara e Silva; 11. João Carlos Morães Fagundes; 12. Eva Lourdes 
Silva Corrêa; 13. Irio Augusto R. dos Santos; 14. Edi Frutuoso da Costa; 15. Milene Figueira Pires; 16. Io-
landa Silva Gutz; 17. José Nede F. Goular; 18. Hélio Adão Kozikoski; 19. Gilson Cavalheiro dos Santos; 20. 
José Antonio Bassi; 21. Ivan dos Santos Xavier; 22. Arlindo Augusto Ximendes; 23. João Farias dos Santos; 
24. José Cantolino; 25. Ronaldo Nei Soares da Silva; 26. Ervandil Ângelo DE A. Jaines; 27. Gilberto Corrêa 
Filho; 28. Jânio Rudiger B. Parente; 29. Cleonice Teresinha Gundlach; 30. Jovelita Andrade da Silva; 31. Ma-
riza Ferraz de Oliveira; 32. Gladys Regina F. Gonçalves; 33. Rosemary Manozzo; 34. João Carlos Antunes; 
35. Ary Otávio Canabarro dos Santos; 36.  José Almiro P. da Rosa; 37. João Ernesto Boeira; 38. Valentim 
de Lima; 39. Eugênio Domingos de Paula; 40. Paráclito José B. de Deus; 41. Luiz Antonio Ribeiro; 42. Val-
demar Moreira; 43. Simone Jaqueline Montanari; 44. Gilberto Dutra Alves; 45. Heloisa Machado Pereira; 
46. Antonia Primieri Gasparin.

Paraíba: 1. Josezito Vicente de Araújo – Min. Saúde; 2. Severino Alves de Araújo ( Lírio) – MTE. 3. Mar-
coni Alves Batista – DNOCS; 4. Francisco Queiroga – M. Saúde; 5. Ivanison Gomes da Cruz – IPHAN; 6. 
Taciana Lucena Nunes Carvalho – M. Saúde; 7. Luciano Torres Cacau – M. Saúde; 8. José Jailson de Morães 
– Funasa; 9. Eugênio Pacceli S. Oliveira; 10. Reinaldo Pereira da Silva – DNOCS.

Santa Catarina: 1. Regina Nunes – AGU; 2. Denilma Magalhães – AGU; 3. Rejane Bedestti – MTE; 4. He-
lano Furtado – Min. Saúde; 5. José Saturnino (Zequinha) – DPRF; 6. Maria Conceição – DPRF. 7. Clayton 
Rodrigues da Silva – CONAB; 8. Alanéa Priscila Coutinho – INCRA; 9. Edson Camargo – PRF; 10. Eliziá-
rio Ferreira – MT; 11. Élio Torres – MT; 12. Eliane Mendes Ghisi – MTE

Paraná: 1. José Alves de Souza Filho – Min. Saúde; 2. Enéas Luiz Ghélfi – Min. Saúde; 3. Rosiane Mitsu 
Carmona Fernandes – DNIT; 4. João Sobieranski – Incra; 5. Gilberto Boschette – Comando do Exercito; 6. 
Sidnei Rodrigues Chaves – MAPA; 7. Célia Maria Simões – Funai; 8. Paulo Cesar Guimarães – DPRF; 9. 
Mauro Nicolossi – M. da Fazenda.

Tocantins: 1. Mário Benicio – Funasa; 2. Sandra Maria da Cunha – Funasa; 3. José de Arimatéia – M. Saúde; 
4. Wilson Rocha da Silva – Funasa; 5. Eurípedes Pereira da Silva – M. Saúde; 6. Reinaldo Marajó da Silva – 
CONAB; 7. Liane do Socorro M. Picanço – MAPA.

Bahia: 1. Erilza Galvão - Direção da CONDSEF e SINTSEF/BA; 2. Antonio Pereira Lima Sobrinho -  Di-
reção da CONDSEF e SINTSEF/BA; 3. Valter Santa Rita – M. Saúde; 4. Francisco de Oliveira – DNOCS; 
5. Emmanoel Ferreira da Luz – Delegado Sindical/M. Saúde; 6. Maria do Socorro – Delegada Sindical/M. 
Saúde; 7. Rui Machado – IPHAN; 8. Marlene Sampaio – Delegada Sindical;  9. Maria Lucilene Borges – 
IBAMA; 10. Washington Dias e Siva – IBAMA; 11. José Valelo Costa Ramos – IBAMA; 12. Cecília Freitas 
Souza – M. Saúde 

Sergipe: 1. Luiz Carlos de O. Filho – M.Saúde; 2.Maurício da Silva Lobão – UFS; 3. Anízio Gomes Ribeiro 
– DNOCS; 4. Edvaldo Andrade – MAPA; 5. Daniel Siqueira Santos – M. Saúde; 6. José Antônio Nasci-
mento Santos – M. Saúde; 7. José Augusto Sacramento – M. Saúde; 8. José Dulceval Santos Oliveira – M. 
Saúde; 9. Juraci Ferreira Aguiar – FUNASA; 10. José Raimundo Santos Filho – M. Saúde; 11. José Bonfim 
O. Santos – M. Saúde; 12. Denivaldo Batista dos Santos - M. Saúde; 13. Milton Nazaro - M. Saúde; 14. José 
Antonio Catarino - M. Saúde; 15. Antônio Barreto - M. Saúde; 16. Carlos Alberto Cerqueira –IBAMA; 17. 
Elias dos Santos – FUNASA; 18. José Luis Passos – M. Saúde; 19. Adilson Meneses – FUNASA; 20. Luis 
Carlos Santos - M. Saúde; 21. Camilo Araújo Santos – FUNASA; 22. Geraldo de Sá Rezende – MAPA; 23. 
José Arnaldo Santos – DNOCS; 24. Amarildo de Santana – M. Saúde; 25. Edmilson Balbino – FUNASA; 
26. Gilson Gonçalves – FUNASA; 27. José Múcio dos Santos – MAPA
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TESE 5

TESE ESPECÍFICA FOCALIZANDO A 
IRMANDADE MUNDIAL BURGUESA 
– DETENTORA DA HEGEMONIA 
ESTRATéGICA MUNDIAL NO COMBATE 
POR TODOS MEIOS AOS ANSEIOS 
DE MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, 
SOCIAIS E SALARIAIS DOS 
TRABALHADORES ASSALARIADOS DO 
MUNDO INTEIRO. 
[1529] De certa forma, a presente tese se diferencia das teses convencionais, porque alguns 
[1530] dos seus trechos literários, por serem históricos, fogem de certo modo à esse        
[1531] convencionalismo, mas, como será expresso mais adiante, servem para o                
[1532] enriquecimento dos intelectos culturais e sindicais das nossas militâncias carentes.

[1533] Se os companheiros militantes ativistas, especialmente os que se imaginam lideranças 
[1534] sindicais, como delegados à  presente instância maior da  nossa Confederação, se 
[1535] dignarem ao conhecimento de perto, dos rudimentos históricos dos princípios que 
[1536] animam os  “ILUMINATIS”,  ficarão sabendo que os seus integrantes] representam o 
[1537] grupo das l3 famílias mais ricas do mundo, as quais, por serem detentoras das maiores 
[1538] fortunas, se consideram em termos de potencialidade destruidora, imunizadas dos 
[1539] efeitos negativos sob qualquer título, vindo das suas aberrações administrativas e 
[1540] sociais que sejam ou venham a ser praticadas em qualquer país, em detrimento desses 
[1541] países e dos  seus povos, nessas condições, como se constata à luz da história, esse 
[1542] grupo manda, desmanda e exige o cumprimento integral das suas imposições.

[1543] Nesse contexto, os “ILUMINATIS” sempre avançaram,  avançam e avançarão na     
[1544] voragem da sua saga destruidora, de um modo geral, inclusive no aspecto funesto, o 
[1545] fazendo em homenagem ao gênio materialista do mal, que embora imaterial que é, 
[1546] torna-se onipotente como agente do mal, dando mobilidade através daqueles       
[1547] sentimentos maléficos ornamentando o ego e a personalidade do homem feito do 
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[1548] Barro, por isso, é o ícone perpétuo orientador de todas as obras destruidoras sob todos 
[1549] os aspectos pesando no mundo terráqueo, esse gênio chama-se Satanás, submisso 
[1550] inveterado aos  seus “deuses” materialistas chamados Dólar, Euro, Libra, Ouro, etc.etc.                              

[1551] Esse gênio, segundo a história, integrava as hostes divinas da incomensurável        
[1552] superinteligência cósmica energética universal – a Natureza Criadora – da qual emana 
[1553] tudo que é bom e sublime, entretanto, essas emanações contrariavam e muito os  
[1554] princípios negativos que animavam esse gênio, vindo daí as razões pelas quais a    
[1555] Natureza Criadora decidiu alijá-lo das suas hostes divinas e soberanas, o que de certa 
[1556] forma foi benéfico para esse gênio, porque dessa forma, considerando que o homem 
[1557] seria feito do Barro, ficou à vontade para ungi-lo com as essências impuras dessa  
[1558] matéria, tornando-o detentor dos piores sentimentos maléficos imagináveis. 

[1559] Como se sabe, esse homem vindo do Barro, não tem  feito outra coisa senão, desde a 
[1560] sua criação, primar pela invalidade da soberania imaterial da Natureza Criadora, o 
[1561] fazendo através de todos os atos de violência imagináveis, entre as quais, destaca-se as 
[1562] violências armadas em forma de guerras, quando milhares de criaturas são dizimadas, 
[1563] não em nome da Natureza Criadora, mas, em nome dessa potestade maléfica dita 
[1564] Satanás.

[1565] Essas l3 famílias imensamente ricas naqueles termos, reconhecem e autenticam a 
[1566] Irmandade Mundial Burguesa como pactuante com esse gênio e por isso, consolidada 
[1567] como Gestora-Matriz do capital mundial, após a vitória da Revolução Francesa, no 
[1568] século XIX, na França, que redundou no extermínio de milhares de trabalhadores que 
[1569] iludidos e ansiosos pelas Igualdade, Liberdade e Fraternidade, apregoadas aos quatro 
[1570] ventos por aquela revolução, engrossaram suas fileiras, sendo dizimados à toa por 
[1571] imposição dos “ILUMINATIS”, que não aceitaram, não aceitam e não aceitarão sob 
[1572] hipótese alguma a igualdade entre os povos; a liberdade dos povos e muito menos a 
[1573] fraternidade entre as nações.                         

[1574] A Irmandade Mundial Burguesa, consolidada naqueles termos, tornou-se detentora da 
[1575] hegemonia estratégica mundial no combate naqueles moldes aos mesmos anseios, 
[1576] como o já expresso antes e por isso avança confiante nos empenhos das suas Sucursais 
[1577] burguesas e nas suas Filiais  - as elites burguesas – preservando as camadas sociais de 
[1578] cima e as camadas sociais de baixo, em cada país.   

[1579] O autor desta Tese, como não poderia deixar de ser, ao elaborá-la, o fez na expectativa 
[1580] de associá-la à sintonia destruidora sob todos os aspectos, animando os princípios 
[1581] maléficos que dão mobilidades como essências negativas aos anseios dessas l3 famílias 
[1582] imensamente ricas, que ao longo dos séculos, primam sob todos os ângulos pela   
[1583] volúpia das suas ambições de mais capitais necessários ao equilíbrio da balança     
[1584] econômica à nível mundial, sob suas égides, procedendo sem serem objetos de     
[1585] questionamentos e muito menos de contestações.

[1586] Os “ILUMINATIS” sabem e muito que a humanidade foi primitiva nos primórdios, nesses 
[1587] primórdios já haviam os princípios negativos animando os primitivos mais poderosos e 
[1588] espertalhões, sabem ainda, que o homem é oriundo do Barro, sendo ungido com  a 
[1589] essência impura dessa matéria, tornou-se detentor dos piores sentimentos maléficos 
[1590] imagináveis, o que colaborou com o decorrer do tempo, para que praticamente nada 
[1591] mudasse em termos prejudiciais à burguesia.

[1592] O tempo avançou e continuará avançando indiscutivelmente com as ambições      
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[1593] materialistas desenfreadas dos homens materialistas, todos querem mais poderes e 
[1594] condições de mando, as chaves desses poderes e dessas condições é o vil metal, este, 
[1595] só virá para as mãos desses homens, através dos efeitos decorrentes dos piores    
[1596] sentimentos imagináveis postos em práticas, referendando suas personalidades, a 
[1597] história está aí falando bem mais alto a respeito.

[1598] Dessa forma, o autor admite que o dinheiro e suas imensas fontes existentes no mundo 
[1599] terráqueo, associado ao homem materialista por ter vindo do Barro e detentor      
[1600] daqueles sentimentos, seja o alicerce dos “ILUMINATIS”, para prosseguirem nas    
[1601] trajetórias das suas ambições mesquinhas e, sobretudo, destruidoras, até que ocorra o 
[1602] redimensionamento  do mudo terráqueo, já previsto pela Natureza Criadora, visto que 
[1603] o homem que acabara de criar para habitar esse mundo, seria imprestável à vida inteira 
[1604] e dessa forma, justificar esse redimensionamento, o qual, obviamente, não se       
[1605] consolidará tão cedo, mas, o homem materialista sem se dar conta, está abreviando 
[1606] essa oportunidade, a Natureza Criadora está atenta, convenhamos. 

[1607] IRMANDADE MUNDIAL  BURGUESA - O chamado grupo dos “ILUMINATIS”-

[1608] (Organização fechada internacional, com fórum no mundo inteiro, integrada por   
[1609] homens brancos de olhos azuis, nascidos em berços de ouro, primando pela           
[1610] preservação à  nível mundial, das chamadas camadas sociais superiores  - as chamadas 
[1611] elites burguesas dominantes e excludentes – se notabilizando ao longo dos séculos, 
[1612] como imbatível inimiga em potencial dos trabalhadores assalariados, num todo,    
[1613] exatamente porque tem como sustentáculo natural  o absoluto controle do imenso 
[1614] capital circulando no mundo inteiro).
---------------

[1615] Uma nota imensamente importante para os nossos companheiros que se imaginam 
[1616] como dirigentes sindicais, lideranças junto às suas militâncias, sem se darem conta de 
[1617] que lhes faltam as mínimas condições lhes autenticando como tais. 

[1618] Há no Brasil inteiro, milhares de sindicatos ditos classistas e um punhado de entidades 
[1619] representativas sindicais, tanto esses sindicatos como essas entidades, carentes das 
[1620] devidas reciclagens históricas, políticas, administrativas, sociais e muito mais sindicais, 
[1621] adquirem os aspectos de redutos de “Sindicalistas Profissionais”, esses, carentes   
[1622] daqueles nutrientes necessários e obrigatórios, se imaginando lideranças sindicais, sem 
[1623] contudo serem referendados com aquelas condições, procuram se notabilizar perante 
[1624] as militâncias também carentes, o fazendo para contracenarem  com a Irmandade 
[1625] Mundial   Burguesa.

[1626] Esses mesmos “Sindicalistas Profissionais”, sem se darem conta de suas ignorâncias em 
[1627] termos de burguesia e politização sindical, quando muito, dizem às militâncias que em 
[1628] cada País há três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, como nada sabem sobre 
[1629] os rudimentos históricos da burguesia, não politizam suas militâncias, lhes dizendo que 
[1630] a burguesia é na verdade o maior poder existente no mundo inteiro, exatamente  
[1631] porque é alicerçada no imenso capital do qual é a sua Gestora-Matriz à nível mundial.

[1632] Àqueles três poderes são integrados por burgueses, esses poderes, quando necessitam 
[1633] de determinadas dotações orçamentárias, de imediato recorrem ao poder maior – a 
[1634] Irmandade Mundial Burguesa -, o fazendo através dos votos favoráveis, nos meios 
[1635] competentes, dos seus agentes em potenciais, animados com os tradicionais tripés 
[1636] chamados “Chavecos-Conchavos e Maracutáias”, de péssima memória, conforme se 
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[1637] constata.       

[1638] Esses “Sindicalistas Profissionais”, sem se reciclarem devidamente, ignoram essa   
[1639] Irmandade como Gestora-Matriz do capital mundial, detendo a hegemonia estratégica 
[1640] mundial no combate por todos os meios aos anseios de melhorias administrativas, 
[1641] sociais e salariais dos trabalhadores assalariados do mundo inteiro, como foi dito antes, 
[1642] é imbatível, como se constata, avança incólume na sua saga de preservar o absoluto 
[1643] controle desse capital, sem ser objeto de questionamento e muito menos de         
[1644] contestações, como também já foi dito antes.

[1645] Como a mesma age alicerçada nesse imenso capital, torna-se necessário e até       
[1646] obrigatório que esses companheiros, ou melhor, os sindicatos ditos classistas, num 
[1647] todo, e suas entidades representativas aceitem como procedente o que é dito pela 
[1648] sabedoria popular: “Quem tem o capital, é detentor do Poder e da Força – Manda e 
[1649] Desmanda”.

[1650] Nada lhes vale ignorar esse conceito, porque a verdade nos diz que quem pede é  
[1651] porque necessita e necessitando, se humilha, tornando-se de certa forma subserviente 
[1652] àquele que lhe atendeu.

[1653] Nessas condições, de sã consciência sindical, não há como se admitir que essa       
[1654] Irmandade deixe de mandar e desmandar, na lógica, é assim que ela procede ao longo 
[1655] dos séculos, à frente dos governantes, num todo, à frente dos seus poderes           
[1656] constituídos, num todo, à frente dos partidos políticos, num todo, à frente dos      
[1657] parlamentares, num todo, à frente dos regimes políticos administrativos, num todo, 
[1658] todas as ordens exteriorizadas por esses segmentos públicos, são emanadas          
[1659] exclusivamente pela Irmandade Mundial Burguesa, o que, de um modo geral,        
[1660] infelizmente, é ignorado, do que se vale essa Irmandade para deitar e rolar em      
[1661] detrimentos dos países e de suas sociedades carentes, num todo.

[1662] Mais adiante, é dito que essas ordens são dadas inclusive aos chefes militares, esses, 
[1663] admitem receber essas ordens dos governantes, mas, na realidade, esses governantes 
[1664] recebem essas ordens da Irmandade Mundial Burguesa e as transmitem a esses    
[1665] segmentos.

[1666] Burguesia, capitalismo, comunismo, socialismo, trabalhismo, democracia, religião,  
[1667] banqueiros e grandes montadores industriais, se ajustam perfeitamente às regras 
[1668] impostas ao investimento do capital mundial  porque o seu retorno em dobro é mais 
[1669] que certo e quem garante esse retorno são as sociedades carentes que se tornam 
[1670] vítimas das chamadas crises econômicas mundiais, criadas e postas em práticas pelas 
[1671] potências sociais maiores, por isso,  mais poderosas - essa Irmandade e o governo 
[1672] imperialista de Washington -.

[1673] Mandando e desmandando, essas potências se impõem    recusando meios termos às 
[1674] suas decisões, exigindo portanto, o cumprimento   integral das mesmas. 

[1675] Esses sindicatos e seus dirigentes, ao se reciclarem devidamente, entenderão que em 
[1676] termos de Universo, quem manda e desmanda é a incomensurável superinteligência 
[1677] cósmica energética universal – a Natureza Criadora, da qual emana como foi dito, tudo 
[1678] que é bom e sublime, em termos administrativos nos âmbitos de todos os segmentos 
[1679] mundiais, sejam eles políticos, militares ou civis, quem manda e desmanda é essa 
[1680] Irmandade e sua parceira – a Mídia Propriamente Dita – detentora da hegemonia 
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[1681] mundial do monopólio de todos os meios de comunicações,  são da Irmandade Mundial 
[1682] Burguês e desse suporte operacional logístico do Governo imperialista da Washington, 
[1683] que partem todas as ordens transmitidas à esses segmentos, que lhes rendem       
[1684] conforme se observa, as incontestáveis submissões, é por isso que não há no mundo 
[1685] quem se condicione a lhes combater, questionando ou contestando, ou mesmo,   
[1686] sequer, simplesmente  chamá-las de feias, e dessa forma, elas avançam incólumes, pelo 
[1687] mundo inteiro, sem ser objeto desses questionamentos e  muito menos dessas     
[1688] contestações. como já foi expresso antes, repito. 

[1689] Para reforçar esse raciocínio, se diz a esses sindicatos, às suas entidades representativas 
[1690] e aos companheiros sindicalistas militando nas suas hostes, que essa Irmandade e sua 
[1691] parceira a Mídia Propriamente Dita, detentora do monopólio mundial de todos os 
[1692] meios de comunicações, já consideram o nosso país a oitava potência econômica   
[1693] mundial e o nosso pré-sal como imenso sustentáculo material da nossa autonomia e 
[1694] potencialidade como país econômico, e por isso, possivelmente, já admitem          
[1695] desenvolverem políticas administrativas viciadas  objetivando o torpedeamento dessa 
[1696] hipótese e em conseqüência, torná-las donas absolutas desse valioso patrimônio  
[1697] econômico referendando aquela posição no plano mundial e o patrimônio líquido 
[1698] jorrando das nossas bacias oceânicas, sob as supervisões técnicas dos engenheiros e 
[1699] operários genuinamente  brasileiros.  

[1700] O regime capitalista sob a égide do Tio Sam, impõe as suas normas políticas           
[1701] internacionais em torno do petróleo mundial, enquanto essa Irmandade, como     
[1702] Gestora-Matriz do capital mundial lhe outorga pleno apoio, se ajustando às regras do 
[1703] jogo capitalista imposta pela potência mais rica do planeta.

[1704] Foi, é e será assim com o petróleo do mundo inteiro, inclusive do mundo Árabe,    
[1705] exatamente porque esse combustível é e será a base econômica de seus países     
[1706] produtores, o que de certa forma não é do agrado do império norte-americano, que 
[1707] acintosamente, poderá estabelecer como rotas marítimas obrigatórias de suas frotas 
[1708] navais, as aéreas marítimas produtoras desse ouro negro. 

[1709] O rastro econômico dessa Irmandade e de sua parceira, obriga o governo alemão a 
[1710] demitir l5 mil servidores públicos, na Grécia, há o congelamento de salário, cortes no 
[1711] orçamento e retirada de direitos dos trabalhadores, esses, fazem greves gerais e   
[1712] entram em constantes confrontos com a repressão contra aquele congelamento   
[1713] salarial, tramado pela crise econômica mundial criada no bojo dessa Irmandade, que 
[1714] contou e contará sempre com o apoio da sua parceira norte-americana..

[1715] Nos países do hemisfério sul, acontece o mesmo, seus trabalhadores assalariados 
[1716] convivem diariamente com o mal-estar provocado pelas crises econômicas que em 
[1717] determinadas épocas dos anos, aparecem, obrigando seus governantes subservientes a 
[1718] adotarem providências sociais e administrativas lhes tirando parte dos seus modestos 
[1719] salários e direitos. 

[1720] É tão notória a submissão política, administrativa e sindical do mundo inteiro, a essa 
[1721] Irmandade e à sua parceira, que os que se dizem entendidos em assuntos políticos, 
[1722] econômicos e administrativos mundiais, ao se reportarem às crises econômicas que de 
[1723] quando em quando afetam o mundo inteiro, acusam os governantes como os        
[1724] responsáveis pelas mesmas, esquecendo, portanto, que essa Irmandade e sua parceira 
[1725] estarão sempre presentes à frente dos fatos que digam respeito aos assuntos ora 
[1726] focalizados. 
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[1727] Concluindo essa nota importante, o autor, com muita propriedade sindical, evidencia 
[1728] que nos meios sindicais classistas do nosso país, há uma ignorância total, tanto sobre 
[1729] essa Irmandade e mais ainda, como detentora daquela hegemonia, quanto a sua  
[1730] parceira, detentora à nível mundial do monopólio de todos os meios de comunicações.  

[1731] O autor, como crítico político sindical, militante ativista, além de modestamente,  
[1732] evoluído no tocante à realidade sindical, num gesto totalmente democrático, atrelado à 
[1733] coerência da realidade histórica e sindical, mais uma vez colabora com a Comissão 
[1734] Organizadora deste evento sindical classista representativo, o fazendo como das vezes 
[1735] anteriores, nas expectativas de  enriquecer os intelectos culturais e sindicais dos que se 
[1736] fazem presentes neste evento, como companheiros militantes ativistas sindicais e 
[1737] congressistas. 

[1738] O autor não quer dizer e muito menos garantir que os sindicatos e suas militâncias com 
[1739] seus intelectos culturais e sindicais enriquecidos, mudem o curso da história em termos 
[1740] de pronto e amplo atendimento aos seus anseios de melhorias sociais, administrativas 
[1741] e salariais, mesmo porque, a realidade histórica sindical ou não, não nos oferece   
[1742] nenhum precedente dizendo que em épocas algumas ou em país algum tenha havido 
[1743] em razão desse enriquecimento essa mudança de curso histórico beneficiando num 
[1744] todo os trabalhadores assalariados. 

[1745] Esses sindicatos e suas militâncias enriquecidos nesses termos, terão obviamente, 
[1746] condições para interpretarem corretamente à luz da lógica e não à luz do reflexo de 
[1747] falsas ilusões, admitindo que logo mais, amanhã ou depois as “coisas melhorem”, 
[1748] propiciando de pronto o atendimento em sua plenitude das suas reivindicações. 

[1749] O autor, observa que nos meios sindicais classista do país inteiro, existe uma fragilidade 
[1750] imensa no tocante à politização sindical das militâncias ativista, num todo, por isso, 
[1751] tanto no seu sindicato como na Condsef, quando em épocas de Congressos, se faz 
[1752] presente com suas teses específicas, quando apresentou em idênticos eventos      
[1753] anteriores, suas teses específicas, difundido o “Memorial Internacional De Informações 
[1754] Associadas” – Mídia Propriamente Dita – como detentora da hegemonia mundial do 
[1755] monopólio de todos os meios de comunicações à nível internacional; a tese  “Ad   
[1756] Eternum” se reportando à eternidade das lutas dos trabalhadores carentes de amparos 
[1757] administrativos, sociais e salariais; a “Tese específica comentada em forma de cartilha”  
[1758] transmitindo para as militâncias tudo sobre sindicatos ditos classistas e a presente, 
[1759] evidenciando com muita clareza para as militâncias, essa Irmandade Mundial Burguesa, 
[1760] como detentora da hegemonia estratégica mundial no combate por todos os meios aos 
[1761] anseios de melhorias administrativas, sociais e salariais dos trabalhadores assalariados 
[1762] do mundo inteiro.

[1763] Àquelas duas teses citada antes, foram objetos de destaques pela raridade de seus 
[1764] aspectos politizadores, pelas Comissões Organizadores dos respectivos congressos, 
[1765] exatamente pelas suas especificidades, o que acontecerá com as duas últimas citadas 
[1766] antes, em razão da mesma especificidade. 

[1767] Para se chegar à essa Irmandade, na verdade, àquela organização internacional com 
[1768] fórum no mundo inteiro, integrada por homens brancos de olhos azuis, nascidos em 
[1769] berços de ouro e por isso, detentores da linhagem burguesa, cuidando dos princípios 
[1770] que animaram, animam e animarão a  mobilidade dessa Irmandade como Gestora-
[1771] Matriz do capital mundial e detentora daquela hegemonia apontada antes, torna-se 



64 X CONCONDSEF - BRASÍLIA - 2010

[1772] necessário uma volta ao passado, objetivando as conclusões lógicas.

[1773] Esses sindicatos e suas entidades representativas, devem admitir como razão        
[1774] inconteste para a superioridade dessa hegemonia estratégica mundial da burguesia, o 
[1775] fato de haver à frente de todos os segmentos administrativos, econômicos, executivos, 
[1776] legislativos, judiciários, políticos e militares, apenas elementos burgueses, dando as 
[1777] suas ordens e exigindo o cumprimento integral das mesmas, à frente das atividades 
[1778] afins desses segmentos, não existe sequer um trabalhador assalariado, daí, o porque 
[1779] das discriminações impostas aos integrantes das camadas sociais de baixo. 

[1780] Volta-se agora ao passado imensamente distante e necessário para se conhecer,   
[1781] avaliar e comparar melhor os rudimentos históricos da criação do Homem e da sua 
[1782] trajetória exteriorizando seus sentimentos maléficos lhes animando e lhes dando 
[1783] mobilidade através dos séculos até os dias atuais, e dessa forma, examinar-se  sob 
[1784] todos os ângulos esses sentimentos, o fazendo exatamente para que haja uma      
[1785] avaliação se coadunando com as faltas de méritos desses sentimentos animando como 
[1786] burgueses os integrantes dessa Irmandade.     

[1787] No começo, em época ignorada e até hoje desconhecida,  a incomensurável           
[1788] superinteligência cósmica energética universal – a Natureza Criadora, da qual tudo 
[1789] emana   - segundo o que nos é dito pela teoria Bíblica, criou o mundo e tudo o que nele 
[1790] existe, esse tudo existente, são coisas materiais, abstratas e imateriais ocupando seus 
[1791] lugares na coisa material chamada espaço. 

[1792] Há outras teorias nos dizendo que o mundo foi o produto do entrechoque havido entre 
[1793] as coisas imateriais chamadas moléculas atômicas que já haviam no espaço infinito, 
[1794] provocando aquela explosão atômica conhecida pelo homem materialista como  “Big 
[1795] Bang”, os fragmentos dessa explosão, segundo essas teorias, foram se juntando e 
[1796] formando assim as coisas materiais  concretas, chamada Planeta Terra e as coisas 
[1797] transcendentais chamadas Sol, Lua, Estrelas, outros Planetas, etc. etc, existentes na 
[1798] coisa chamada amplidão cósmica infinita. 

[1799] O Homem materialista por exemplo, segundo essas mesmas teorias, veio da evolução 
[1800] do macaco, enquanto a teoria Bíblica não referenda essa criatura irracional como fonte 
[1801] transformadora e muito menos criadora do bípede humano, animal racional dito  
[1802] Homem, aquela  criatura irracional sempre foi, é e será um primata integrado à família 
[1803] dos Chipanzés, Gorilas ou Orangotangos, se assim não fosse, todos os macacos,     
[1804] chipanzés, gorilas e orangotangos teriam evoluídos e hoje seriam todos bípedes    
[1805] humanos ditos homens, gentes ou pessoas.

[1806] A Natureza Criadora, após criar o mundo, constatou que faltava concluir sua obra 
[1807] criando o Homem para habitá-lo, entretanto, já sabia que o Homem materialista seria 
[1808] imprestável à vida inteira por ser detentor dos piores sentimentos maléficos, nesse 
[1809] contexto, seria desobediente, corruptor, se deixaria corromper, seria bígamo,        
[1810] fraudador, sonegador, predador, invejoso, vingativo, devasso, adepto da cobiça,   
[1811] alcoólatra, latifundiário, etc. etc. e até matador, porque viria a matar o mais puro e 
[1812] justo dos Homens sob  todos os aspectos,  a pisar à Terra – o Filho de Deus – que seria 
[1813] como emissário humano e divino, enviado à Terra para ensinar ao povo a verdadeira 
[1814] comunhão com o Seu Pai, aquele homem após sua criação passou a responder pelas 
[1815] transmissões aos seus descendentes de todos os sentimentos maléficos que lhes  
[1816] dariam mobilidade. 
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[1817] Não obstante, a Natureza Criadora, embora sabendo que o homem a ser criado seria 
[1818] imprestável à vida inteira, em razão desses sentimentos maléficos, e que se           
[1819] arrependeria dessa criação, mesmo assim, decidiu criá-lo, moldando no Barro a sua 
[1820] figura e soprando em suas narinas, deu-lhe vida, esse sopro foi na verdade uma coisa 
[1821] cósmica, força viva imaterial chamada Alma ou Espírito, que se incumbiria do zelo e 
[1822] purificação material e mais espiritual desse homem que lhe foi confiado para o devido 
[1823] aproveitamento.

[1824] Essa coisa cósmica, entretanto, já sabia que o homem que lhe foi confiado para fins de 
[1825] purificação material e espiritual, estava dotado do livre arbítrio para modelar  sua vida 
[1826] terráquea, a sua opção para o bem ou para o mal, seria de sua exclusividade, aquele 
[1827] livre arbítrio era em termos divino o limite sob o qual deveria girar o zelo dessa coisa 
[1828] cósmica imaterial chamada Alma ou Espírito,  que não poderia ultrapassar em hipótese 
[1829] alguma o que foi cuidado pela Natureza Criadora.

[1830] Ocorreu que nesse sopro além da vida lhe caracterizando através daquele Espírito, 
[1831] houve o contato direto do mesmo sopro com o ar viciado oxigenando a Terra e em 
[1832] conseqüência, inserindo no complexo mental daquele homem, todos os sentimentos 
[1833] maléficos  lhes referendando como detentor em potencial dos mesmos, tornando-se 
[1834] dessa forma o veículo transmissor desses sentimentos aos seus filhos, aos filhos do seus 
[1835] filhos até a geração atual.

[1836] Como o dito antes, a Natureza ao criar o homem, já sabia que o mesmo seria         
[1837] imprestável à vida inteira, foi exatamente  para justificar essa sábia previsão que houve 
[1838] aquele contato direto daquele sopro com todas as essências impuras da Terra, que 
[1839] como fonte incontestável de degenerescência humana, garantiria  aos homens, num 
[1840] todo, suas inegáveis condições de paladinos do mal.

[1841] A Natureza criando o Homem, viu que o mesmo precisava de uma companheira, de 
[1842] imediato, de uma das costelas desse Homem criou essa companheira, que, obviamente,  
[1843] como oriunda daquela costela contaminada, foi impregnada daqueles sentimentos, 
[1844] estando assim, em igualdade de condições com o seu companheiro – Homem feito do 
[1845] Barro.

[1847] Os dois não foram criados ricos e muito menos bitolados, porque ricos ou não,      
[1848] bitolados ou não, seriam sempre imprestáveis enquanto vida tivessem, especialmente 
[1849] esse companheiro.

[1850] Ambos, ao serem criados, receberam tão somente um quinhão de terra onde        
[1851] trabalhariam para a garantia dos seus sustentos; os livres arbítrios para modelarem 
[1852] suas vidas; a recomendação para não comerem o fruto proibido existente numa árvore 
[1853] nos arredores daquele quinhão de terra – essa árvore simbolizava o Bem e o Mal -; 
[1854] receberam ainda os dons de pensarem, falarem e rirem, exatamente para se          
[1855] diferenciarem dos quadrúpedes irracionais que simplesmente uivam, berram, urram, 
[1856] rosnam e dão coices.  

[1857] A desobediência daquela recomendação seria castigada com a expulsão dos dois  
[1858] daquele quinhão de terra, essa companheira, caminhando pelas cercanias daquele 
[1859] pedaço de terra, deparou-se com aquela árvore carregada de frutos, logo ficou     
[1860] embevecida com os mesmos,  esquecendo àquela recomendação, deixou-se iludir pelo 
[1861] assédio de uma criatura diabólica sob a forma de serpente, que por ali se arrastava 
[1862] representando a potestade do mal, logo colheu e comeu um daqueles frutos, achando-
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[1863] o gostoso, por isso, colheu outro levando-o para o seu companheiro que também 
[1864] comeu e adorou..

[1865] O Homem e sua companheira, desobedecendo àquela recomendação, comeram   
[1866] aqueles frutos proibidos, e conhecendo o Bem e o Mal, optaram pelo mal e            
[1867] conseqüentemente foram banidos daquele pedaço de terra.  

[1868] Os dois, comendo àqueles frutos, sofreram nos seus complexos mentais as influências 
[1869] negativas do mal, que agindo junto às coisas vivas e microscópicas chamadas         
[1870] neurônios, integradas nos seus complexos mentais, respondiam pelas fantasias eróticas 
[1871] animando os dois aos acasalamentos.

[1872] Banidos que foram daquele quinhão, os dois, animados pelo mal, o seu companheiro, 
[1873] em especial, vagando aleatoriamente pela região, apoderou-se por conta própria de 
[1874] quinhões de terras alheias, tornando-se assim o primeiro grileiro ou latifundiário  
[1875] ignorado como tal pela história.

[1876] A história diz que esse Homem e sua companheira geraram filhos e filhas, esses,   
[1877] geraram também filhos e filhas dando seqüências as gerações que se espalharam pelo 
[1878] mundo inteiro até os dias atuais.

[1879] Como é sabido, um dos filhos desse Homem, animado por um dos sentimentos     
[1880] maléficos  - a Inveja – herdada do seu pai, matou o seu próprio irmão, sendo por isso, o 
[1881] primeiro assassino, também ignorado com tal pela jurisprudência criminal histórica, 
[1882] tanto daquela época quanto da época atual.

[1883] O mundo recém-criado era expiatório, esse Homem materialista com essas qualidades 
[1884] teria que habitá-lo, suas gerações espalhadas pelo mundo inteiro, também, objetivando 
[1885] os necessários estágios de purificações materiais e espirituais, para se redimirem  das 
[1886] suas falhas. 

[1887] O que não aconteceu com aquele emissário divino, que imaterial como era, lhe foi dada 
[1888] a forma humana material, exatamente porque em razão da missão que lhe foi confiada, 
[1889] viria a conviver com o povo que era materialista. 

[1890] Criado o Homem, a Natureza Criadora deu por encerrada a sua tarefa, fechando assim  
[1891] o caderno que dimensionava o mundo terráqueo recém-criado, mas, não se esqueceu 
[1892] de abrir outro caderno tratando do redimensionamento necessário e imprescindível 
[1893] desse mesmo mundo terráqueo, que como se sabe, vem sendo sacudido há muito por 
[1894] todos os tipos de violências que se possam imaginar, praticadas exclusivamente pelos 
[1895] bípedes humanos racionais ditos homens.

[1896] Na época oportuna, que não está tão distante conforme imaginam certos cientista 
[1897] materialistas, a Natureza Criadora se fará presente através dos seus elementos     
[1898] naturais – Ar,  Água e Fogo – evidenciando sua divina potencialidade, o fazendo na 
[1899] forma daquele necessário e imprescindível redimensionamento já previsto pela    
[1900] Natureza Criadora quando fechou seu primeiro caderno dimensionando o  mundo 
[1901] terráqueo que acabara de criar.  

[1902] Até que chegou à Terra aquele emissário divino – Filho de Deus – para ensinar ao povo 
[1903] materialista aquela comunhão com o Seu Pai, esse emissário embora visto na forma 
[1904] humana material, era na verdade uma incomensurável força cósmica viva imaterial 
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[1905] ignorada com tal pelos homens materialistas, num todo, esse emissário, tão logo  
[1906] chegou como recém-nascido, teve que ser afastado para bem longe para não ser  
[1907] decapitado pelos homens materialistas da época, retornando  mais tarde, para dar 
[1908] continuidade aos seus ensinamentos.

[1909] Esse emissário enquanto crescia fisicamente, evoluía e muito em termos de sabedoria, 
[1910] a ponto de impressionar e assustar os materialistas mais cultos de então, que não se 
[1911] conformavam com os seus ensinamentos.

[1912] Ao povo, esse emissário dizia que não era daqui deste mundo, o que significa dizer que 
[1913] não foi gerado do Barro, mas, pela obra e graça da Santíssima Trindade, daí, porque era 
[1914] o mais puro e justo dos homens, sob  todos os aspectos, a pisar na Terra.

[1915] Esse emissário cresceu, tornou-se adulto e conhecido como o Homem de Nazaré, 
[1916] enquanto viveu na Terra, não  esqueceu em momento algum da missão que lhe foi 
[1917] confiada, é de sua autoria a frase – “Maldito será o homem que acreditar no homem” -

[1918] Essa frase tornando o homem maldito, se interpretada ao pé da letra, significa dizer 
[1919] que aquele emissário já sabia que seria morto pelo homem materialista com o qual 
[1920] passaria a conviver e se ajusta perfeitamente às convicções da Natureza Criadora ao 
[1921] criar o Homem, condicionando-o como imprestável à vida inteira,

[1922] Durante 33 anos, o Homem de Nazaré ensinou ao povo a verdadeira comunhão com o 
[1923] Seu Pai, o que lhe valeu para ser preso pelos Homens materialistas, e sob açoites, ser 
[1924] levado para as colinas do Gólgota, onde deixou de existir pregado numa cruz, que 
[1925] segundo a jurisprudência criminal da época, essa era a maior pena para quem       
[1926] desobedecesse a Lei -  essa Lei foi feita pelo Homem materialista vindo do Barro.  

[1927] O Homem de Nazaré, pregado naquela cruz e agonizando, aproveitou seus últimos 
[1928] momentos para suspirar, rogando ao Seu Pai o perdão para os seus algozes porque os 
[1929] mesmos “não sabiam o que estavam fazendo”, vindo daí, a justificativa para a sua 
[1930] condição de mais puro e justo dos homens sob todos os aspectos a passar pela Terra.

[1931] Após o terceiro dia da sua morte material, a sua essência imortal subiu às camadas 
[1932] cósmicas superiores do universo, se posicionando ao lado direito das potestades   
[1933] divinas, integrando a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 

[1934] O seu corpo físico, como restos mortais, nunca foi encontrado, o que prova a sua  
[1935] imaterialidade.

[1936] Os tempos mudaram daquela época aos nossos dias, os Homens materialistas       
[1937] avançaram nos seus aprendizados de altas tecnologias, nesses aprendizados estão os 
[1938] interesses pessoais dos homens materialistas vindos do Barro, merecendo com     
[1939] indiscutíveis razões suas inserções naquela maldição tornada pública pelo Filho de 
[1940] Deus.

[1941] Hoje, os Homens materialistas, sabem e muito o que fazem, mas, sob o domínio dos 
[1942] seus sentimentos maléficos, não estão nem aí, esses sentimentos sempre falaram, 
[1943] falam e falarão mais alto, conforme se constata, num referendo à realidade histórica 
[1944] evidenciando o Homem materialista como inimigo em potencial da imaterialidade 
[1945] divina – a Natureza Criadora.
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[1946] Já que nessa volta ao tempo, conhecemos “De leve” através dessas rápidas pinceladas 
[1947] nas telas opacas da história, os rudimentos históricos, e a trajetória desse Homem e dos 
[1948] seus descendentes primitivos, herdeiros  e defensores dos mesmos sentimentos, até os 
[1949] nossos dias, vamos entrar agora nos méritos degenerados dessa Irmandade, cujos 
[1950] integrantes, originaria e historicamente também vindos do Barro, se autenticam e se 
[1951] notabilizam como descendentes daqueles primitivos, herdeiros e defensores também 
[1952] dos mesmos sentimentos maléficos, que os  milênios não conseguiram extinguir dos 
[1953] seus complexos mentais, mesmo porque, à luz  desses sentimentos, somos todos iguais, 
[1954] poderosos ou não, querendo ou não, estamos todos inseridos nesse contexto. 

[1955] Como coisas materiais ocupando lugar na coisa chamada espaço, somos como foi o  
[1956] Homem vindo do Barro, como seus descendentes que já se foram e como os que estão 
[1957] aí, todos dotados daqueles sentimentos, míseros bípedes humanos, ditos animais 
[1958] racionais, que enquanto pensamos, falamos e damos gargalhadas, tomamos para nós 
[1959] os dons dos animais quadrúpedes irracionais e uivamos, berramos, urramos, rosnamos 
[1960] e damos coices ao mesmo tempo.

[1961] Nos primórdios do nosso tempo, haviam as dinastias dos soberanos tomando para si 
[1962] todos as riquezas dos seus impérios, condados e domínios, havia os escravos que nada 
[1963] recebiam dos seus donos,  pelas prestações dos seus labores.

[1964] Todos esses personagens, querendo ou não, foram, são e serão originários daquele 
[1965] Homem feito do Barro e ungido com a essência impura dessa matéria.

[1966] Todos, foram, são e serão herdeiros legítimos dos sentimentos maléficos inseridos no 
[1967] complexo mental daquele Homem terráqueo.

[1968] De um modo geral, há uma igualdade de condições entre os Homens materialistas 
[1969] daquele passado remoto, da Idade Média e dos dias atuais, notadamente entre os 
[1970] poderosos e detentores de condições de mando.

[1971] Não se pode compará-los à farinha do mesmo saco, porque a farinha, de certa fora é 
[1972] alimento, mas, conforme se constata historicamente em termos de igualdade,  todos 
[1973] comeram, comem e comerão no mesmo prato ou cocho; na mesma bacia, na mesma 
[1974] panela ou na mesma gamela; todos enquanto pensam, falam e riem, tomam para si os 
[1975] dons dos animais quadrúpedes irracionais, uivam, berram, urram, rosnam e dão coices 
[1976] ao mesmo tempo;  todos foram, são e serão lixos do mesmo monturo, lamas do mesmo 
[1977] lodo e dejetos da mesma fossa.

[1978] Essas condições abomináveis se arrastaram por séculos entre as primeiras dinastias que 
[1979] se estendiam por toda a Europa, em detrimento das comunidades carentes de então 
[1980] que eram seus povos escravos, chegando ao século XIX na França, onde o               
[1981] desajustamento social, político, econômico e administrativo se faziam presentes por 
[1982] força de turbulências vindas desse caos, onde os burgos e os aristocratas franceses que 
[1983] eram os ricaços da França, inconformados com aquele privilégio imposto pelas dinastias 
[1984] da Europa, confiscando para si todas as riquezas dos seus impérios e domínios, se 
[1985] uniram na expectativa de tomarem daquelas dinastias aquele privilégio que só      
[1986] beneficiava os soberanos.       

[1987] Aqueles burgos e aristocratas franceses, também detentores daqueles sentimentos 
[1988] maléficos, levando em conta o caos na França, caracterizando aquele desajuste vindo 
[1989] daquelas turbulências, justificando a carência da liberdade, da igualdade e da        
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[1990] fraternidade, decidiram pela criação de um movimento armado dando-lhe o nome de 
[1991] Revolução Francesa, essa, teria como lema, exatamente a Liberdade, a Igualdade e a 
[1992] Fraternidade, que eram na época, ignoradas pelo povo em razão do jogo político das 
[1993] dinastias soberanas.   

[1994] Esses mesmos burgos e aristocratas evoluídos em termos políticos, interpretando o 
[1995] vocábulo POVO, como habitante de um País.  entendiam também que sem dúvida 
[1996] alguma, esse POVO seria  massa de manobra e facilmente se deixaria manipular, por 
[1997] isso aquela revolução teve em suas fileiras o povo francês ansioso por liberdade,   
[1998] fraternidade e igualdade, e marchando sobre Paris, provocou a queda da Bastilha, que 
[1999] era na época o complexo carcerário para onde eram mandados os inimigos e opositores 
[2000] das dinastias, para sumariamente serem guilhotinados por ordem dos soberanos. 

[2001] A queda da Bastilha referendou a vitória da Revolução Francesa naquele século,    
[2002] fazendo nascer na França a sociedade burguesa e consequentemente, consolidando 
[2003] como Irmandade Mundial Burguesa, os homens brancos de alhos azuis do mundo 
[2004] inteiro.

[2005] Essa Irmandade, rigorosamente consolidada pela chamada Revolução Francesa,    
[2006] adquiriu de imediato as condições de Gestora-Matriz do capital mundial, exatamente o 
[2007] que sempre ambicionou através de séculos, e nessas condições, confiscou para si 
[2008] aquele privilégio das dinastias, delegou competências às burguesias e elites burguesas à 
[2009] níveis internacionais, para atuarem respectivamente como suas Sucursais e Filiais, 
[2010] ambas com a incumbência de zelarem pelos princípios que animam e dão mobilidade à 
[2011] essa Irmandade, cujos princípios são: zelarem por todos os meios pela preservação dos 
[2012] trabalhadores assalariados do mundo inteiro, como objetos crias, subprodutos cobaias 
[2013] e bodes expiatórios das sociedades burguesa – as chamadas camadas sociais superiores 
[2014] de cima, discriminatórias e excludentes.

[2015] É por isso que existe no mundo inteiro as camadas sociais de cima e as camadas sociais 
[2016] de baixo.

[2017] A Irmandade Mundial Burguesa, entende e muito que nenhum país conseguirá viver 
[2018] com todos o seu povo burguês e muito menos com esse mesmo povo trabalhador 
[2019] assalariado, mas, para manter-se como detentora daquela   hegemonia estratégica 
[2020] mundial no combate por todos os meios aos anseios de melhorias administrativas, 
[2021] sociais e salariais desses trabalhadores, faz inteira questão de apoiar  sob todos os 
[2022] ângulos administrativos, sociais e salariais as providências criadas, adotadas e postas 
[2023] em práticas pelas suas Sucursais e Filiais operando no mundo inteiro.

[2024] Nenhum sentimento sadio animou os burgos franceses e muito menos os aristocratas 
[2025] da França, todos eram inconformados com aquele privilégio das dinastias, e como os 
[2026] soberanos, eram também dotados desses sentimentos maléficos, que os levaram 
[2027] através da violência armada a abocanharem para si o direito de ter em suas mãos o 
[2028] dinheiro que era também do povo.     

[2029] Como é visto, essa Irmandade confiscou para si aquele privilégio exclusivo das dinastias 
[2030] soberanas e nada mudou para melhor em termos de melhorias para o trabalhador 
[2031] assalariado, que continuará como sempre discriminado pela burguesia e nessas    
[2032] condições se arrastará iludido na vã esperanças de um desfecho partidário ou mesmo 
[2033] sindical favorável aos seus anseios.
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[2034] Em termos lógicos, é bom transmitir para as militâncias que não há como se colocar o 
[2035] povo nos eixos em termos de consciência e personalidade, o povo gosta da bagunça, 
[2036] nesse aspecto a Irmandade Mundial Burguesa, levou a melhor, definindo o povo   
[2037] através da fórmula: “Povo = P+Ovo; P+Ovo = Massa”; essa, como se conclui, se devida e 
[2038] rigorosamente manipulada, produzirá os resultados tidos como ótimos e por isso  
[2039] ambicionados pela burguesia.

[2040] Foi por este ângulo que essa Irmandade levou a melhor manipulando o povo na antiga 
[2041] Galiléia, para se pronunciar sobre a condenação dos mais puro dos homens a pisar à 
[2042] Terra, como emissário divino – o Homem de Nazaré – para ensinar ao povo a perfeita 
[2043] comunhão com o Seu Pai.

[2044] Naquela oportunidade o povo imerso na bagunça reinante, manipulado como era  pela 
[2045] burguesia, vibrava imensa e aleatoriamente, exteriorizando para os quatro ventos e 
[2046] para os poderosos materialistas da época aquele “Crucificai, Crucificai”.  

[2047] Em termos partidários é de ótima valia deixar claro que os políticos são todos iguais, 
[2048] indivíduos materialistas, herdeiros legítimos dos sentimentos que animaram e deram 
[2049] mobilidade àquele homem vindo do Barro.

[2050] Em nosso país, como se sabe, vários desses políticos se notabilizam em razão dos seus 
[2051] atos degenerados em detrimento do bem-comum, do bom senso, da lógica e da razão, 
[2052] esses politiqueiros, politicóides e politicalhos, se dão muito bem integrando um tripé 
[2053] político conhecido pela opinião pública como Chaveco-Conchavo e Maracutaia, em 
[2054] plena atividade no Congresso Nacional.

[2055] Nos meios sindicais, acontece o mesmo, as lideranças se imaginando autênticas, são 
[2056] também integradas por indivíduos, de um modo geral, materialistas e como tais,  
[2057] também herdeiros daquelas mesmas anomalias vindas daquele homem feito do Barro, 
[2058] essas lideranças também se  notabilizam por força dos seus procedimentos regados 
[2059] àqueles sentimentos, vindo daí as aberrações sindicais em  detrimento da essência 
[2060] sindical e da unidade classista, num todo.

[2061] Sabe-se que os nossos sindicatos ditos classistas e as suas entidades classistas  não são 
[2062] autênticos porque se firmam como redutos de Babacóides e Babacólogos explorando a 
[2063] boa fé dos Babacas, integrando a base sindical desses sindicatos e dessas entidades 
[2064] classistas que são acionados e acionadas por tripés hierárquicos sindicais conhecidos 
[2065] como ”Babacas – Babacóide e Babacólogos”.

[2066] Há ainda nesses sindicatos e nessas entidades representativas outros tripés conhecidos 
[2067] como “Picuinhas-Mumunhas-Mesquinharias Sindicais”, formado por alguns Babacóides 
[2068] e Babacólogos com assentos nas cúpulas direcionais desses sindicatos e dessa       
[2069] entidades, esses sindicalistas espertalhões e oportunistas, dando vazão às suas     
[2070] atividades sindicais, contam com a colaboração dos chamados “Maria vai com as  
[2071] outras”, esses, são os ditos Diretores Babacóides e Babacólogos, destituídos de firmeza 
[2072] de sínteses, e nessas condições, sem competência para questionar ou contestar àqueles 
[2073] Babacóides e Babacólogos, espertalhões e oportunistas, acabam dizendo amém às suas 
[2074] rezas, e por aí caminham os sindicatos classistas e suas entidades representativas.

[2075] Em se falando do Conjunturas, é de ótima valia esclarecer às militâncias ativistas que as 
[2076] mesmas são dinâmicas políticas, administrativas, sociais e econômicas norteando as 
[2077] atividades de um modo geral, dos países, entre os quais se destaca os países chamados 
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[2078] de Primeiro Mundo, por serem alicerçados no imenso capital.

[2079] Á frente da administração desses países, acha-se em evidência a Irmandade Mundial 
[2080] Burguesa, que como Gestora-Matriz do capital mundial, se insere em todos os escalões 
[2081] superiores das administrações, desses países, o fazendo na expectativa de zelar pelo 
[2082] capital do qual é a Gestora-Matriz à nível mundial.

[2083] Não há nesses escalões, nenhum trabalhador assalariado, se por acaso houver um, dois 
[2084] ou três dos mesmos, nas condições de parlamentares representantes do povo, serão 
[2085] devidamente manipulados pelos burgueses,  homens ditos públicos existentes nesses 
[2086] escalões e obviamente se condicionarão como ótimos “Laranjas” e “Arapongas”.

[2087] Essa Irmandade, como é notório, quando sente que sua balança econômica tende a 
[2088] perder o seu equilíbrio, rapidamente cria as chamadas crises mundiais envolvendo nas 
[2089] mesmas todos os países, objetivando na verdade o equilíbrio econômico de sua    
[2090] balança.

[2091] Foi assim com o nosso país envolvido no passado e no presente com crises idênticas, 
[2092] quando teve desmantelado por essa Irmandade o seu Aparelho de Estado, em       
[2093] decorrência de uma reforma administrativa e de outras providências afins que      
[2094] redundaram na retirada do dinheiro dos bolsos dos trabalhadores para encherem os 
[2095] bolsos dos burgueses capitalistas e banqueiros integrando essa Irmandade, como 
[2096] acontece com países da comunidade Européia, passando pelo mesmo drama em   
[2097] detrimento da sua sociedade e do bem-estar dos seus trabalhadores assalariados. .   

[2098] Nenhum governo concede verbas orçamentárias para sindicatos classistas, esses, 
[2099] existem em razões das parcelas tiradas dos salários dos trabalhadores e repassadas 
[2100] para as respectivas contas bancárias dos complexos bancários da burguesia e do   
[2101] capitalismo, criadas exclusivamente para esse fim, por isso, os salários dos              
[2102] trabalhadores são cooptados através desse sistema que se beneficiam dessa forma, 
[2103] com os juros cobrados pela prestações desses serviços.                                   

[2104] Se não existir esses repasses, obviamente, não haverá esses sindicatos e com isso 
[2105] quem perderá será exatamente a burguesia e o capitalismo, porque não serão       
[2106] lembrados através de atividades específicas junto à sociedade e a opinião pública, como 
[2107] inimigos em potenciais dos trabalhadores assalariados.

[2108] Se sindicatos classistas fossem péssimos para a burguesia e para o capitalismo, natural 
[2109] e administrativamente não seriam criados e os existentes seriam objetos de cassação, 
[2110] se são criados e existem é porque são imensamente ótimos para essas duas camadas 
[2111] sociais superiores.

[2112] O imenso aspecto com ótimos desses sindicatos, se caracteriza pela também imensa 
[2113] subserviência dos seus dirigentes “Sindicalistas Profissionais”, espertalhões e         
[2114] oportunistas sindicais, desprovidos dos necessários e obrigatórios nutrientes político-
[2115] sindicais, de ótimas valias para politizarem devidamente suas militâncias carentes.

[2116] Para justificar e autenticar esse raciocínio, basta lembrar que esses sindicatos e essas 
[2117] entidades, num todo, não adotam dinâmicas técnico-administrativas sindicais para a 
[2118] formação sadia dos seus dirigentes, que se valem para tanto, das tradicionais eleições 
[2119] viciadas que darão continuidade à preservação nesses sindicatos e nessas entidades, de 
[2120] estruturas hierárquicas sindicais, apoiada nos chamados tripés “Babacas-Babacóides-
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[2121] Babacólogos”  dessa forma, os dirigentes sindicais, sem se darem conta, contracenam 
[2122] com a burguesia e com o capitalismo

[2123] Esses “Sindicalistas Profissionais”, ao se reciclarem, ficarão sabendo que sempre houve, 
[2124] está havendo e haverá no mundo inteiro, as camadas sociais superiores de cima – as 
[2125] elites burguesas e o capitalismo - mandando e desmandando e as camadas sociais 
[2126] inferiores de baixo – os objetos crias, subprodutos, cobaias e  bodes expiatórios, esses, 
[2127] querendo ou não, se submetem às imposições dos poderosos com  poderes e condições 
[2128] de mando.

[2129] Esses sindicatos e essas entidades representativas, se devidamente reciclados, se 
[2130] politizarão e admitirão que não há como mudar o curso da história, se não há        
[2131] precedente algum como pretexto, simplesmente terão que manter o incentivo      
[2132] raquítico às lutas sindicais.

[2133] Na verdade, o que se observa em termos sindicais, é o jogo sujo da burguesia e do 
[2134] capitalismo, recusando por todos os meios o atendimento aos anseios de melhorias 
[2135] administrativas, sociais e salariais dos trabalhadores assalariados, num todo.

[2136] O autor, servidor aposentado, mas, ativista na militância sindical, embora não seja 
[2137] simpatizante da burguesia e muito menos do capitalismo, é coerente com a lógica 
[2138] histórica evidenciada pela sabedoria popular, nos dizendo: “O pobre vive de teimoso 
[2139] que é”.

[2140] Nesse contexto, não havendo condições qualitativas animando esses sindicatos a, não 
[2141] digo combaterem, mas, pelos menos impressionarem a burguesia e o capitalismo, na 
[2142] falta dessas condições, restam aos mesmos preservarem a continuidade de suas   
[2143] atividades: contracenarem,  como fazem, com os inimigos em potenciais dos          
[2144] trabalhadores, de um modo geral à nível mundial.     
Para concluir:

[2145] “Hoje, quando confessamos de público que não somos perfeitos e que errar é humano, 
[2146] estamos sem dúvida alguma, convicta e incontestavelmente, confessando que as  
[2147] nossas imperfeições e erros, vieram exatamente daquele sopro dado nas narinas  
[2148] daquele homem feito do Barro, do qual somos descendentes e legítimos herdeiros em  
[2149] termos daqueles sentimentos”. 

[2150] Partindo deste ângulo, constata-se que as nossas imperfeições são crônicas, quando o 
[2151] mal tem essa característica, o médico diz para o paciente: “Esse mal é crônico”,     
[2152] nenhum remédio lhe combaterá, haverá paliativos,  mas, o mal, continuará. 

[2153] À luz desse raciocínio óbvio, teremos que admitir que seremos imperfeitos e adeptos 
[2154] do erro enquanto vida tivermos.

[2155] Demagogicamente, esses sindicalistas profissionais, conclamam suas militâncias    
[2156] despolitizadas às análises dessas conjunturas, fingem desconhecer que essa tarefa é 
[2157] específica e privativa dos Governos, Congressos e demais Poderes Constituídos de cada 
[2158] País, entretanto, insistem junto às militâncias, na prática desse procedimento, o que é 
[2159] na verdade, pretexto para superlotarem os intelectos sindicais de suas militâncias 
[2160] ativistas despolitizadas, com os princípios de demagogias baratas, caracterizando-as 
[2161] como “Babacologia” também baratas, emoldurando por assim dizer, as personalidades 
[2162] sindicais desses dirigentes Babacóides e Babacólogos, que se notabilizam com o clássico 
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[2163] tripé “Ôbas-Ôba, Parará-Pararás e Caôs”, sob o qual, gravitam, não digo falações,  mas, 
[2164] os boquejos dessas pretensos lideranças sindicais.     

[2165] Esses sindicatos têm mais é que analisarem suas estruturas políticas e hierárquicas 
[2166] sindicais, porque, como se sabe, se arrastam capengas, empasteladas, engessadas e 
[2167] truncadas por força de ideologias partidárias superadas pelas realidades históricas 
[2168] sindicais, transformando-os em redutos de sindicalistas espertalhões e oportunistas.

[2169] Esse raciocínio se consolida pelo seguinte: esses sindicatos ditos classistas, são      
[2170] destituídos de dinâmicas culturais em termos de reciclagens históricas, políticas,   
[2171] administrativas, sociais e econômicas necessárias às formações de diretores sindicais.

[2172] Esses aparecem aleatoriamente em épocas eleitorais, quando integrando determinadas 
[2173] chapas se elegem e são empossados nesses cargos.

[2174] Esses diretores, leigos no tocante àquelas reciclagens, se condicionam como          
[2175] Babacóides, se perdendo nos labirintos de suas ignorâncias e vagando às tontas nos 
[2176] espaços opacos, por não dizer obscuros de suas visões sindicais, vão aos poucos se 
[2177] firmando nesses meios como Babacólogos, ou seja, aprendendo e difundindo entre as 
[2178] militâncias despolitizadas chamadas Babacas, mais vícios, mais barganhas, mais    
[2179] demagogia e outras anomalias sindicais, convictos de que  estão colaborando ao   
[2180] máximo com as administrações dos seus sindicatos, quando na verdade, tal não    
[2181] acontece, e em razão disso, vem as seguintes perguntas? “O que se pode esperar de 
[2182] entidades sindicais classistas, movidas como são por esses insumos ilícitos e falsificados 
[2183] dando mobilidades sindicais a seus diretores”. 

[2184] “O que se pode esperar de sindicatos ditos classistas, com suas cúpulas direcionais 
[2185] integradas por “Sindicalistas Profissionais” destituídos dos necessários e obrigatórios  
[2186] nutrientes políticos sindicais, se ajustando nas estruturas hierárquicas sindicais de suas 
[2187] entidades, como Babacas, babacóides e Babacólogos”. 

[2188] “O que se pode esperar de companheiros que se elegem diretores sindicais, mas, 
[2189] vaidosos com o cargo, não se reciclam devidamente em termos históricos, sociais, 
[2190] administrativos e sindicais, para merecerem a admiração e a confiança das suas bases”. 

[2191] Nesses termos, com o devido respeito e admiração, despeço-me dos companheiros 
[2192] ativistas sindicais e congressistas presentes a este evento, admitindo haver clareado ou 
[2193] relembrado com a presente tese, um pouco dos seus intelectos, lamentando, no   
[2194] entanto, que o tempo implacável como é, avance e na voragem desse avanço, arraste 
[2195] para sempre as nossas infâncias, nossas adolescências, nossas juventudes, nossos 
[2196] sonhos e nossos anseios de melhorias, num todo, para nunca mais mandá-los de volta, 
[2197] nos deixando como relíquia amarga e torturante, apenas o peso dos anos, vencidos 
[2198] pelos males orgânicos e pelos cansaços visuais.  

Chuy - Crítico Político Sindical - Delegado/Novembro-2010
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TESE 6

GREVE E NEGOCIAÇÃO COLETIVA. EU 
TRABALHO. EU TENHO DIREITO

SINDICATO DOS SERVIDORES CIVIS E EMPREGADOS PúBLICOS DO MINISTéRIO 
DA DEFESA, COMANDOS MARINHA, EXéRCITO E AERONÁUTICA

[2199] Os signatários desta tese defendem os princípios classistas: 

[2200] •Independência política dos sindicatos em relação ao Estado, governos, burguesia e 
[2201] partidos políticos;

[2202] •Respeito á democracia e à pluralidade nas instâncias do Sindicato, com amplo direito 
[2203] de manifestação por todas as correntes de opinião;

[2204] •Organização das bases nos locais de trabalho, combatividade e ação direta da      
[2205] categoria nas lutas;

[2206] •Auto-sustentação financeira dos Sindicatos a parti r da contribuição voluntária dos 
[2207] associados. Rejeição do Imposto Sindical e de qualquer outra forma estatal de       
[2208] financiamento das organizações sindicais;

[2209] •Participação na luta Internacional dos trabalhadores.

1. APRESENTAÇÃO:

[2210] Chegamos ao X Congresso da CONDSEF com o tema “Greve e Negociação Coletiva. Eu 
[2211] trabalho. Eu tenho Direito”, num momento crucial no panorama mundial e nacional. No 
[2212] primeiro graça a crise do capitalismo e no segundo a campanha para as eleições    
[2213] presidenciais.

[2214] As dificuldades para as diversas negociações e o não cumprimento de muitos acordos 
[2215] pelo governo, a políti ca de diferenciação salarial, dividindo a categoria, demonstra a 
[2216] grande fragilidade da mesma, pela incapacidade de organização dos servidores.

[2217] Após trinta e dois anos, o Brasil ratificou a Convenção da OIT e nesta estão as        
[2218] determinações sobre a liberdade sindical, entre as quais a 0ganizaãção Sindical e direito 
[2219] de Negociação Coletiva. São grandes avanços, porém ainda não suficientes de forma a 
[2220] garantir mais a classe trabalhadora.

[2221] Instrumentos precisam ser criados, urgentemente, para garantir de forma legal estas 
[2222] conquistas de classe. É o famoso “ganhou, mas não levou”. E enquanto se aguarda a 
[2223] janela legislativa, os servidores ficam à mercê, esperando um salvador da pátria.

[2224] As muitas especificidades dentro do serviço público levam ao corporativismo, fazendo 
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[2225] com que bandeiras de lutas se multipliquem e dificultem as conquistas, pois atingem a 
[2226] um grupo menor dentro do universo do serviço público. Mas isto não impede que se 
[2227] tracem linhas que encampem as aspirações gerais, sem esquecer as específicas.

[2228] Temas polêmicos, como a negociação coletiva, a liberação sindical e a regulamentação 
[2229] do direito de greve requerem um alinhamento de todos servidores na unidade do 
[2230] discurso.

2. INTRODUÇÃO:

[2231] Este estudo tem por objetivo fundamentar os direitos sindicais conquistados às duras 
[2232] penas pelos trabalhadores, como também contribuir para que o servidor e servidora 
[2233] sejam co-participe na construção de um serviço público de qualidade e de um Estado 
[2234] forte, que trabalhe por uma sociedade mais igualitária, mais justa, menos               
[2235] discriminativa, levando a nação a um crescimento sustentado, através de políticas 
[2236] públicas, executadas por trabalhadores na função pública, devidamente capacitados. 
[2237] Para tal, se faz uma análise dos pontos elencados durante o desenvolvimento deste 
[2238] trabalho.

[2239] Através deste estudo, verifica-se que as situações podem ser resolvidas por terem não 
[2240] só respaldos jurídicos, mas também legais. Basta somente vontade política do governo.

3. OBJETIVOS:

3.1. GERAL:

[2241] Contribuir para que os direitos dos servidores sejam reconhecidos e haja                 
[2242] democratização nas relações de trabalho.

3.2. ESPECÍFICOS:

[2243] Contribuir para a construção de meios que permitam os servidores se organizarem em 
[2244] entidades sindicais, mantendo a unidade, porém, porém sem a homogeneidade.

4. ANÁLISE DE CONJUNTURA:

4.1. CONJUNTURA INTERNACIONAL:

[2245] Desde 2008, quando os países chamados desenvolvidos entraram na chamada “Crise 
[2246] Mundial”, a conjuntura internacional se desenvolve num constante declínio do sistema 
[2247] capitalista. O momento mundial é a expressão do esgotamento do padrão de         
[2248] acumulação de capital oriundo da “era da prosperidade” nas primeiras décadas do pós-
[2249] guerra.

[2250] Esta situação crítica caracteriza-se por taxas declinantes de crescimento econômico e 
[2251] elevação do índice de desemprego, a precarização dos contratos de trabalho, a     
[2252] informalidade e os crescentes ataques ao direito e à liberdade de organização sindical, 
[2253] em quase todos os países onde predomina a economia de mercado.

[2254] A crise econômica, que não deve ser confundida com as perturbações cíclicas do   
[2255] sistema provocadas pela superprodução, vem acelerando o processo de centralização e 
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[2256] globalização do capital traduzido pelas aquisições, incorporações e megafusões de 
[2257] empresas, marcadamente no setor bancário. Este movimento tem os seus efeitos com 
[2258] maior repercussão mundial, assim como as políticas propostas ou impostas como 
[2259] “solução” pelas classes dominantes do capitalismo.

[2260] A política neoliberal adotada para vencer a crise baseia-se na elevação das taxas de 
[2261] lucro das empresas multinacionais, buscando reverter a queda das mesmas nas últimas 
[2262] décadas, levando a um novo padrão de acumulação e crescimento econômico.      
[2263] Entretanto, este não está sendo retomado, mesmo com a intervenção do Estado, pois 
[2264] somente a China e o Brasil dão tais sinais, mas ainda são incapazes de serem a       
[2265] locomotiva da economia mundial, pois os seus respectivos papéis de plataformas de 
[2266] exportações não foram alterados na hierarquia dos estados capitalistas.

[2267] O eixo principal da atividade econômica dos grandes países periféricos está calcado nas 
[2268] exportações para os países centrais, mas com a crise houve uma retração no mercado, 
[2269] os governos dos países exportadores tiveram que lançar pacotes de estímulos no  
[2270] mercado interno, daí a “recuperação” dos mesmos, a partir do segundo semestre de 
[2271] 2009, mas o seu crescimento não os capacita a alavancar a retomada do crescimento 
[2272] mundial.

[2273] Tanto nos países imperialistas como nos periféricos, o Estado se endividou para    
[2274] absorver o impacto da dissolução do capital fictício, pois os trilhões de dólares em papel 
[2275] sem valor transformaram-se em trilhões de dívidas sob diversas formas, tais como as 
[2276] estatizações, pacotes de salvamentos aos bancos, de estímulo ao crescimento, oferta 
[2277] de crédito, emissão de títulos públicos, rolagem de dívidas, emissão de moedas, etc., 
[2278] preservando o núcleo do sistema financeiro mundial à custa da socialização dos    
[2279] prejuízos.

[2280] Em face deste cenário, o papel do Estado como “comitê gestor dos negócios da     
[2281] burguesia” se agiganta, e floresce a real questão política envolvida, pois não há uma 
[2282] alternativa social organizada diante de uma grande crise do capitalismo, como outrora, 
[2283] confrontando o sistema. A ausência de um movimento socialista internacional se  
[2284] opondo ao capitalismo e oferecendo alternativa de transformação social (em 1929 e no 
[2285] início da crise estrutural de 1970, ainda havia a URSS e o conjunto dos Estados       
[2286] burocráticos), provoca um retrocesso ideológico da classe trabalhadora deixando a 
[2287] burguesia livre para provocar as crises e administrá-las como entender, sem o       
[2288] enfrentamento de uma resistência organizada e o desafio de uma alternativa social.

[2289] A crise do capitalismo é multidimensional (ambiental, energética, alimentar, etc.) e 
[2290] mesmo assim, o sistema não se põe em risco, a não ser que se levante uma alternativa 
[2291] social organizada e impulsionada pela classe trabalhadora. A burguesia segue firme em 
[2292] seu teatro, impondo sua ideologia de avançar, não importa como, sendo massacrando a 
[2293] classe trabalhadora, sendo impondo o imperialismo norte-americano, secundado pelo 
[2294] europeu, conquistando o controle de bens de outras nações, através da política de 
[2295] intervenção no mundo inteiro. Segue a ocupação do Iraque, é intensificada a agressão 
[2296] ao Afeganistão e, agora, também, ao Paquistão. Cresce a ameaça de invasão ao Irã.

[2297] Na América Lati na, os EUA prepararam uma intervenção militar em resposta a      
[2298] diminuição de sua influência política e a ascensão das lutas de classes em alguns países, 
[2299] como também querem alijar alguns governos nacionalistas e reformistas radicais como 
[2300] os de Chaves e Morales. Para tal, estão instalando sete novas bases militares na    
[2301] Colômbia e 11 no Panamá, deixando clara a intenção de intervenção na Venezuela e em 
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[2302] outros países da América Lati na. A força que o imperialismo norte-americano quer 
[2303] empregar está evidenciada no desembarque de mais de 15 mil soldados no Haiti, em 
[2304] uma operação que nada tem de humanitária, ocasionada pelo terremoto nesse país, 
[2305] deslocando as forças da ONU chefiadas pelo Brasil e cortando as pretensões de maior 
[2306] proeminência geopolítica do governo Lula.

[2307] Mediante este quadro, observa-se que a natureza e o ritmo da inserção das economias 
[2308] nacionais à globalização são diferenciados e dependem das opções políticas e da  
[2309] correlação de forças entre os setores populares e os defensores do neoliberalismo e, 
[2310] portanto, constata-se que ainda não está conclusa a forma de inserção das economias 
[2311] nacionais ao mercado global.

[2312] Os sindicatos nacionais e internacionais podem intervir neste processo. Greves e  
[2313] mobilizações recentes na Europa, na Ásia e na América Lati na demonstram que os 
[2314] sindicatos estão reagindo, opondo-se à forma excludente que está ocorrendo à     
[2315] globalização.

[2316] A maneira de como está reagindo a classe trabalhadora através de grandes            
[2317] mobilizações no mundo (greve na Coréia do Sul, mobilizações dos mineiros alemães e 
[2318] dos trabalhadores franceses e belgas da Renault) demonstram que os trabalhadores 
[2319] não estão dispostos a arcar com o ônus da globalização e que é possível impor derrotas 
[2320] ao neoliberalismo, mas mesmo assim, ainda falta um projeto alternativo que possa se 
[2321] contrapor ao mesmo. Isto se verifica facilmente com as atuais estratégias e modelos de 
[2322] organização sindical, criados num período de fronteiras nacionais parcialmente     
[2323] protegidas, que os tornam incapazes de enfrentar as mudanças econômicas em curso.

4.2. Conjuntura Nacional:

[2324] A crise é uma realidade de perversas conseqüências para a classe trabalhadora no 
[2325] âmbito nacional e mundial, que se torna mais cruel à medida que a burguesia e o  
[2326] Estado transferem para ela os seus prejuízos, tanto desviando recursos públicos para 
[2327] socorrer os capitalistas, como através do desemprego. Os trabalhadores não devem e 
[2328] nem podem arcar com este ônus, portanto, devem se mobilizar para evitar que isto 
[2329] recaia sobre si, como fizeram os trabalhadores gregos, franceses, alemães, coreanos e 
[2330] muitos outros.

[2331] Embora a crise seja geral ela é desigual e tem por epicentro no capitalismo central, 
[2332] Europa, Estados Unidos e Japão, onde o seu impacto é maior. Em países como Brasil, 
[2333] China e Índia o impacto é menor.

[2334] No Brasil, a crise é real, porém moderada em relação ao centro capitalista, sendo de 
[2335] fato mais senti da em algumas indústrias de exportação, com conseqüências sérias. O 
[2336] impacto da crise está decrescendo com a fomentação da política de exportação de 
[2337] produtos primários e a assimilação pelo atrativo mercado interno da produção dos bens 
[2338] de consumo duráveis e beneficiada pela política de incentivo fiscal, portanto, sente 
[2339] menos a crise os setores da economia adaptada para o mercado interno.

[2340] No curto prazo, o afluxo do capital especulativo, ocioso por falta de mercado devido à 
[2341] crise internacional abranda os efeitos da mesma sobre o país, porém em longo prazo é 
[2342] um risco, pois poderá se voltar contra a estabilidade econômica nacional.

[2343] O otimismo do governo em relação à superação da crise apóia-se no fato de que ela no 
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[2344] Brasil teve um impacto menor ao comparar aos efeitos no centro capitalista,          
[2345] contradizendo as avaliações catastrofistas.

[2346] Apesar da crise, algumas categorias conseguiram realizar em 2009 importantes     
[2347] campanhas salariais, entretanto o cenário da situação das lutas de classe no Brasil não é 
[2348] favorável aos movimentos dos trabalhadores, por falta de iniciativa e forças necessárias 
[2349] para que o conjunto das lutas supere a postura defensiva. Lula governa de acordo com 
[2350] os interesses da burguesia e do capital financeiro. Em meio à crise transferiu os     
[2351] prejuízos dos empresários para os trabalhadores. Embora seja um governo de origem 
[2352] operária e ideologicamente socialista, vivemos sob a égide da hegemonia absoluta do 
[2353] capital e o país avança na mercantilização das relações sociais e afetivas.

[2354] O governo Lula é um governo de frente popular, não tanto pelo apoio partidário, mas, 
[2355] principalmente, pela sustentação que recebe da CUT, MST, UNE, UBES e movimentos 
[2356] populares e sociais, que são apoios políticos importantes para definir o caráter do 
[2357] governo e explicar a hegemonia e o controle que detém sobre os movimentos sindicais 
[2358] e populares.

[2359] Nesta conjuntura política e social, principalmente neste período eleitoral, constatam-se 
[2360] importantes perdas sociais históricas dos trabalhadores, as privatizações em todos os 
[2361] campos sociais, a queda do valor da força de trabalho – um fato de escala global, a 
[2362] desconstrução da reforma agrária, o pouco cuidado com as questões ambientais – 
[2366] tendo em vista a aprovação do novo código florestal, entre outras questões que    
[2367] adormeceram e adormecem a edificação das condições objetivas das propostas    
[2368] socialistas. As reformas são motivos de grande preocupação, entre elas a da           
[2369] previdência que paira sobre os trabalhadores, que podem ocorrer após as eleições de 
[2370] outubro de 2010.

[2371] O movimento social combativo tem que estar preparado para organizar com          
[2372] antecedência a resistência contra uma nova ofensiva burguesa em torno das reformas.

[2373] Deve-se ressaltar que o Brasil superou a crise mundial, avançou positivamente no que 
[2374] tange ao crescimento econômico, geração de empregos e melhoria na distribuição de 
[2375] rendas. O índice de desemprego ainda não foi superado, embora o tecido social tenha 
[2376] recebido nos últimos quatro anos um reforço estrutural, o que é muito preocupante.

[2377] É preciso enfrentar o desafio das lutas de idéias, reforçando os instrumentos de    
[2378] comunicação, participar de batalhas institucionais e ocupar os espaços com qualidade.

5. ORGANIZAÇÃO SINDICAL:

5.1. SINDICATO:

[2379] Em nosso sistema jurídico o sindicato (em senti do estrito) é de grande relevância por 
[2380] localizar-se na base do sistema confederativo. Em senti do amplo, nos referimos às 
[2381] demais entidades, isto é, federações e confederações. As centrais sindicais, embora 
[2382] muito influentes no meio sindical, não fazem parte do sistema por não possuírem 
[2383] natureza jurídica de entidade sindical e sim de associação civil.

5.1.1. CONCEITO:

[2384] A CLT não traz uma definição de conceito de sindicato, mas dispõe em seu artigo 511, 
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[2385] caput, que “é lícita a associação para fins de estudos, defesa e coordenação dos seus 
[2386] interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores,       
[2387] empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais, exerçam, 
[2388] respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares 
[2389] ou conexas.”

[2390] Sindicato, em senti do estrito, é uma associação de pessoas físicas ou jurídicas voltada 
[2391] exclusivamente para os interesses econômicos e profissionais. É uma associação porque 
[2392] reúne um grupo de pessoas físicas ou jurídicas, cuja finalidade principal é defesa   
[2393] exclusiva dos interesses profissionais ou econômicos da classe que representa.      
[2394] Interesses profissionais quando a classe é de trabalhadores e, interesses econômicos, 
[2395] quando a classe é patronal. Entende-se ser de defesa exclusiva, porque o sindicato deve 
[2396] lutar por interesses de classe e não por outras situações que nada têm a ver com as 
[2397] necessidades profissionais ou econômicas de seus membros.

[2398] A natureza jurídica do sindicato é de direito privado, embora haja correntes que   
[2399] defendam ser de direito público, outras ser de natureza semipública e ainda há as que 
[2400] defendam ser de direito social. A idéia de que sindicato é de direito privado pode ser 
[2401] fundamentada na questão que é uma associação criada pela livre vontade de pessoas 
[2402] físicas ou jurídicas, que se unem para a defesa de seus interesses, sem intervenção de 
[2403] terceiros ou do Estado, no que tange ao seu funcionamento e gestão e, ainda, tendo 
[2404] por base o direito à liberdade sindical.

5.1.2. O MODELO SINDICAL BRASILEIRO:

5.1.2.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

[2405] O sindicalismo mundial, historicamente, viveu três momentos: um primeiro em que 
[2406] havia intolerância do Estado a ele, usando meios proibitivos e repressores, porém não 
[2407] logrou êxito em função da resistência da classe trabalhadora; num segundo momento, 
[2408] surgiu a tolerância por parte do Estado que aceitou tacitamente as associações de 
[2409] trabalhadores, passando a reconhecê-las, tornando as reuniões de trabalhadores, com 
[2410] fins de defesa dos seus interesses, um direito; e, um terceiro momento, este que vinga 
[2411] atualmente, que é o reconhecimento do direito sindical. Concluí-se, pois, que no   
[2412] mundo existem basicamente dois modelos sindicais: um sob o controle estatal e outro 
[2413] baseado na liberdade sindical.

[2414] A OIT em suas Convenções de nº 87/1948 e 98/1949 tratam, respectivamente, sobre a 
[2415] liberdade sindical e a proteção ao direito sindical, e sobre a aplicação dos princípios do 
[2416] direito de sindicalização e de negociação coletiva.

5.1.2.2. CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 E O DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO E LIBERDADE SINDICAL:

[2417] A CF/88 trata em seu artigo 8º, Incisos I a VIII, da questão sindical e nela verificam-se 
[2418] características liberalizantes e restritivas. Como características liberalizantes têm as 
[2419] presenças de liberdades de associação, de administração e de filiação sindicais. Como 
[2420] características restritivas têm a unicidade sindical (proibição, por lei, de mais de um 
[2421] sindicato, na mesma base territorial, por grupos), base territorial mínima (não pode ser 
[2422] inferior a um município), representação por categoria e o sistema confederativo.  
[2423] Portanto, após o estudo do artigo8º da CF/88, concluí-se que o modelo sindical     
[2424] brasileiro é contraditório, pois pode ser considerado misto ou semilivre, ou ainda, 
[2425] semicorporativista, não se enquadrando em nenhum dos dois modelos mundiais  
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[2426] existentes.

5.1.2.3. DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E DIREITOS SINDICAIS:

[2427] A Convenção nº151/1978 da OIT tem por objetivo a proteção do direito de organização 
[2428] e os processos de fixação das condições de trabalho na função pública, garantindo aos 
[2429] servidores públicos o direito de livre organização sindical e a realização de negociações 
[2430] coletivas com o Poder Executivo. Somente agora, após 32 anos, o Brasil, em junho de 
[2431] 2010, ratificou a Convenção 151.

[2432] No Brasil, o ordenamento jurídico nunca reconheceu o direito dos servidores de    
[2433] participarem da elaboração de regras aplicáveis às relações de trabalho com o poder 
[2434] público, ou seja, sempre foi negado aos mesmos o direito de negociação coletiva, 
[2435] embora a Constituição de 1988 tenha dado o direito de organização sindical (art.37, VI) 
[2436] e à greve (art.37, VII). A liberdade sindical, o direito de greve, a proteção contra os atos 
[2437] de discriminação que violem a liberdade sindical no trabalho, a independência das 
[2438] organizações dos trabalhadores das autoridades públicas, proteção contra a ingerência 
[2439] das autoridades públicas na formação, funcionamento e administração das             
[2440] organizações de servidores civis, liberação de dirigentes para mandato classista,    
[2441] negociação coletiva, etc., são direitos coletivos dos servidores que fundamentam o 
[2442] desenvolvimento de relações de trabalho democráticas.

[2443] • Negociação Coletiva: Indubitavelmente, a negociação coletiva integra o conteúdo 
[2444] essencial da liberdade sindical dos servidores públicos civis, já reconhecida             
[2445] constitucionalmente, pois permite a participação direta e imediata na determinação 
[2446] das condições de trabalho na administração pública. É necessário que instrumentos 
[2447] legais sejam construídos garantindo a negociação coletiva com independência e    
[2448] autonomia das partes, tornando impositivo, vinculante e obrigatório o que for acordado 
[2449] entre as mesmas.

[2450] • Direito de Greve: A greve é uma interrupção do trabalho de uma categoria, com um 
[2451] objetivo de luta, buscando que os empregadores atendam às suas reivindicações. Na 
[2452] verdade é um instrumento de autodefesa. O direito de greve decorre do direito ao 
[2453] trabalho, isto é, o direito da negação ao trabalho que ocorre em condições que não 
[2454] atendam as necessidades sociais mínimas. Embora a Constituição tenha estabelecido o 
[2455] direito de greve ao servidor civil, o mesmo não foi regulamentado, levando os       
[2456] trabalhadores da função pública a serem submeti dos à Lei de Greve do Setor Privado 
[2457] pelo STF, inviabilizando o exercício deste direito em função da aplicação de multas e de 
[2458] percentuais elevados em áreas consideradas por este tribunal como essenciais. Além 
[2459] disto, o governo vem criminalizando as greves do Setor Público. É importante ressaltar 
[2460] que aplicar a lei de greve do setor privado ao setor público é injusto, porque termina 
[2461] por ser limitante e vazio de eficácia, pois as greves têm sempre no seu fim a questão 
[2462] salarial, pois no caso do setor público os aumentos precisam ser previstos devido a Lei 
[2463] de Responsabilidade Fiscal e depende de aprovação da matéria pelo Congresso.    
[2464] Mediante isto urge buscar mecanismo que reconheça o direito de greve e sua auto-
[2465] regulamentação pela classe trabalhadora, utilizando o processo negocial, sem a    
[2466] repressão do poder público. Dentro do texto de regulamentação da greve do setor 
[2467] público tem que se manter a ótica da liberdade sindical, da negociação coletiva e de 
[2468] meios de solução de conflitos, já que o direito de greve está garanti do                    
[2469] constitucionalmente, como também o direito de liberdade sindical. Sem o              
[2470] reconhecimento destes direitos não existe a democratização das relações de trabalho.
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5.1.2.4. LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO SINDICAL E REGISTRO DO SINDICATO NO MTE:

[2471] A participação de servidores públicos no movimento sindical brasileiro ocorreu em uma 
[2472] época em que qualquer ação dos mesmos, contrária ao governo, era combati da pelo 
[2473] aparelho repressor do Estado – DOPS. Não era permiti do ao servidor filiar-se a um parti 
[2474] do político (militava clandestinamente) e nem a sindicato.

[2475] Nos anos 70, as associações dos servidores públicos, eram de caráter social e         
[2476] assistencial, sob o controle do Estado. Entretanto, elas foram assumindo função sindical 
[2477] ao organizarem os servidores para a luta pelos seus direitos ao elaborarem pautas de 
[2478] reivindicações e democratizar as decisões da categoria, formando, assim, uma       
[2479] identidade de classe. Os servidores públicos começaram a participar de forma efetiva e 
[2480] organizada, na década de 80, do cenário político e sindical, em busca de sua identidade 
[2481] política. Foi à categoria que mais fez greves neste período, inserindo-se no movimento 
[2482] sindical nacional.

[2483] A CF/88, através das lutas dos servidores, garantiu o direito á livre associação sindical, 
[2484] porém sem a regulamentação por lei específica, o que fez com que os mesmos se 
[2485] organizassem segundo as suas necessidades e negociando diretamente com os     
[2486] ministérios a que pertencessem, usando o critério da representatividade, ou seja, 
[2487] organizaram-se por esfera governamental (Servidores da União, Estados, Municípios e 
[2488] Distrito Federal), de poder ((Executivo, Legislativo e Judiciário) e de órgãos.

[2489] Por falta de uma norma específica, a base jurídica em uso é a CLT, no que tange a 
[2490] organização sindical.

[2491] Apesar deste quadro, as entidades sindicais não estão obtendo o registro sindical, pois 
[2492] o MTE não reconhece como categoria a diferenciação entre funções e órgãos sindicais, 
[2493] entendendo que só há legitimidade sindical quando abrangem todos os servidores e 
[2494] atuam em uma circunscrição territorial mínima estabelecida (unicidade sindical).

[2495] Embora sem a carta sindical, os sindicatos nesta situação foram aceitos nas negociações 
[2496] com o Ministério do Planejamento, o qual nunca exigiu a apresentação da mesma, por 
[2497] entender que estas entidades são representativas de sua categoria. O fator social 
[2498] superou o legal.

[2499] Entretanto, os servidores públicos não podem ficar a mercê da boa vontade do governo 
[2500] em aceitar seus representantes em mesas negociais. Portanto, o MTE necessita     
[2501] reconhecer a forma como os sindicatos se organizaram e se consolidaram após 1988, 
[2502] pois não pode ser imputada aos servidores a ausência do Estado em legislar e, para tal, 
[2503] observa-se que há similitudes entre a organização dos trabalhadores do setor privado e 
[2504] público.

[2505] Buscando respaldar o direito dos servidores em se organizarem conforme a sua     
[2506] necessidade, alguns pontos devem ser observados;

[2507] (1) Segundo Hely Lopes Meirelles Órgãos Públicos são “centros de competência     
[2508] instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja 
[2509] atuação é imputada à pessoa jurídica que pertencem. Os órgãos integram a estrutura 
[2510] do estado e das demais pessoas jurídicas como partes desses corpos vivos, dotados de 
[2511] vontade e capazes de exercer direitos e contrair obrigações para a consecução de seus 
[2512] fins institucionais. Por isso mesmo, os órgãos não têm personalidade jurídica, nem 
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[2513] vontade própria, que são atributos do corpo e não das partes”. As teorias que explicam 
[2514] a forma do Estado e suas pessoas jurídicas na forma de sua atuação são: a teoria do 
[2515] mandato, a da representação e do órgão. Atualmente, a mais aceita, é a teoria do 
[2516] órgão. Nesta, os agentes públicos, no exercício das funções públicas, agem em nome da 
[2517] pessoa jurídica a que pertencem, sendo sua atuação imputada àquele ente. Esta teoria 
[2518] é encontrada nas três esferas de poder. É bom lembrar que o conjunto de cargos de 
[2519] provimento efetivo (isolados ou de carreira) constitui o quadro de um mesmo órgão da 
[2520] administração pública ou Poder. Nesta modalidade, o enquadramento por órgãos, os 
[2521] servidores poderiam se organizar, independentemente de carreira ou plano de cargos e 
[2522] salários, necessitando somente que estivessem vinculados a um órgão, de qualquer 
[2523] esfera do Poder Executivo (direta e indireta), Legislativo ou Judiciário. Esta modalidade 
[2524] de enquadramento também atenderia a servidores lotados em órgãos onde a carreira 
[2525] ainda não foi criada e nem existe plano de cargos e salários. Além disto, o princípio 
[2526] constitucional da unicidade sindical fica mantido. 

[2527] (2) O enquadramento sindical no Brasil é dividido em categoria profissional            
[2528] (empregados) e categoria econômica (empregadores). A primeira caracteriza-se pela 
[2529] similitude de condições em situação empregatícia na mesma atividade econômica. A 
[2530] segunda, de caráter genérico, para atividades profissionais inespecíficas, onde é a 
[2531] atividade do empregador que caracteriza a similitude de condições de trabalho, sendo 
[2532] que, a partir daí, a categoria profissional majoritária será determinada pela atividade 
[2533] principal do empregador e não pelos atos praticados por estes em suas atividades 
[2534] diárias. Por analogia, entendemos que o enquadramento por categoria profissional 
[2535] exigido no parágrafo 2º, Art. 511, da CLT, atende também ao setor público, pois no 
[2536] serviço público existe uma diferenciação entre cargos dentro de órgãos ou entidades 
[2537] específicas. Portanto, os servidores estabelecem com o Poder Público e suas entidades 
[2538] da Administração Pública uma relação de trabalho de natureza profissional e caráter 
[2539] não eventual sob vínculo de dependência.

[2540] (3) Diante dos pontos supracitados, verifica-se que a natureza administrativa do vínculo 
[2541] entre servidores/administração não significa ausência de relação de trabalho, pois a 
[2542] primeira não retira o caráter profissional da atividade desempenhada pelo agente 
[2543] público.

[2544] (4) As normas existentes na CLT podem muito bem servir para a regulamentação dos 
[2545] sindicatos, pois existem similitudes, como foi visto no estudo feito anteriormente, entre 
[2546] trabalhadores e servidores, pois ambos emprestam sua força laboral em proveito de 
[2547] outrem, diferenciando apenas o empregador. Ademais, quando de interesse do    
[2548] governo, as regras da CLT foram aplicadas, mesmo por analogia, ao serviço público. 
[2549] Além disto, o direito constitucional do servidor já existe e, não é culpa da categoria, a 
[2550] falta de legislação para regulamentar as entidades sindicais, desde 1988, sendo     
[2551] responsabilidade única do Estado as diferentes formas como os servidores se         
[2552] organizaram. É imprescindível que o mesmo reconheça e assuma sua responsabilidade 
[2553] neste cenário. Ressalta-se aqui que esses sindicatos são atuantes há muitos anos e 
[2554] muitos se originaram das associações existentes, trazendo toda uma longa história de 
[2555] movimento organizado dos servidores públicos.

[2556] (5) Assim, após esta análise, concluí-se que há possibilidade fática, jurídica e legal, para 
[2557] que seja concedido o registro sindical às entidades, basta o governo ter interesse.

6. DIRETRIZES DE PLANOS DE CARREIRAS (DPC)
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6.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

[2558] Atualmente o servidor público em cargos efetivos, após a Constituição de 1988,    
[2559] encontra-se engessado no cargo ou emprego de ingresso no serviço público, sem  
[2560] perspectiva de mobilidade a não ser dentro do mesmo cargo, por progressão ou   
[2561] promoção, em função do inciso II artigo 37: a “investidura em cargo ou emprego   
[2562] público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e 
[2563] títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
[2564] nomeação e exoneração”.

[2565] Obviamente, a distorção ocorre, pois a própria concepção de carreira requer          
[2566] mobilidade (horizontal/vertical) com perspectiva de crescimento em função da     
[2567] formação, capacitação/qualificação, experiência e desempenho como ocorrem no setor 
[2568] privado.

[2569] O que se observa dentro do setor público neste momento é um desestímulo do     
[2570] trabalhador devido a:

[2571] 1. Ausência de perspectiva de crescimento na Carreira para os atuais servidores    
[2572] ocupantes de cargos na administração pública direta, indireta ou fundacional;

[2573] 2. Desestímulo à melhoria do nível de escolaridade e ao aperfeiçoamento profissional;

[2574] 3. Desconsideração da experiência e posição anteriormente ocupada no serviço público 
[2575] dos atuais servidores, ao estabelecer sempre os padrões iniciais de ingresso no cargo 
[2576] por concurso público;

[2577] 4. Desvalorização, imobilismo e asfixia dos servidores nos cargos, uma vez que o   
[2578] ingresso por concurso público nos padrões iniciais dos novos cargos muitas vezes  
[2579] provoca o imediato rebaixamento da sua remuneração.

[2580] Diante da situação, as mudanças para melhoria de cargos, salários e carreiras deve ser 
[2581] iniciado pelo resgate da mobilidade, uma vez que o conceito de carreira está ligado às 
[2582] perspectivas de crescimento profissional vertical dentro da organização, acompanhada 
[2583] de mudanças de cargos, com sinais de crescente status e ganhos financeiros.

[2584] Propiciar isto ao servidor transpõe a questão de bem estar pessoal, vai muito além, ela 
[2585] alcança a Administração Pública e ao povo brasileiro. Na Administração Pública aponta 
[2586] o fato de que a mesma precisa alcançar um perfil para a sua força de trabalho       
[2587] compatível com as novas funções do Estado e de suas necessidades administrativas, 
[2588] tornando-o um Estado moderno e forte, atendendo ao povo em seus anseios com 
[2589] excelência.

[2590] O setor de recursos humanos precisa investi r na qualificação de pessoal. É fundamental 
[2591] estabelecer uma política de valorização dos servidores em todas as três esferas do 
[2592] Poder.

6.2. PRESSUPOSTOS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES DE PLANO DE CARREIRA – DPC: 
(Documento apresentado ao Governo pelas Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais em 2003 
na Mesa de Diretrizes de planos de Carreira – DPC com apoio dos militantes da CTB no Serviço Público 
Federal)
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[2593] Em função da falta de diretrizes para a construção de planos de carreira dos servidores 
[2594] públicos federais, observam-se problemas de natureza complexa nesta matéria que 
[2595] vem afetando a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, uma vez que o Governo   
[2596] administra segundo os seus interesses, sem levar em conta a relevância de uma    
[2597] categoria altamente qualificada. Isto é um desrespeito para com os trabalhadores e               
[2598] trabalhadoras da função pública, em termos do seu reconhecimento profissional, e para 
[2599] com os cidadãos e cidadãs, que por obrigação constitucional do Estado têm o direito de 
[2600] usufruir serviços de qualidade.

[2601] As carreiras transversais, segundo as disposições governamentais, são uma prova viva 
[2602] deste desrespeito e desvalorização dos servidores e servidoras, pois além de não  
[2603] enquadrar os mesmos em atuação, no momento, de Nível Superior, não foram      
[2604] construídas para os servidores de Nível Intermediário e Auxiliar. Quais as razões    
[2605] governamentais para tal atitude? Será uma visão neoliberalista do serviço público e não 
[2606] socialista uma vez que agentes públicos mais bem preparados tornam um Estado forte, 
[2607] defensor das causas populares? Pode-se admiti r um Estado a serviço do capital? A 
[2608] famigerada visão neoliberal de exploração da classe trabalhadora, através de carga 
[2609] excessiva de trabalho e mais horas em atividade, além da retirada dos direitos       
[2610] trabalhistas e sindicais, leva uma nação ao retrocesso político, trabalhista e social.

[2611] Estes pressupostos foram retirados do documento entregue ao governo pelas       
[2612] entidades representativas e sofreram alguma adequação nesta tese.

[2613] .Abrangência

[2614] As diretrizes de Plano de Carreira abrange servidores públicos dos poderes Legislativo e 
[2615] Judiciário da União, da administração direta, das autarquias, inclusive as de regime 
[2616] especial, das fundações públicas do poder executivo da União, dos Estados e          
[2617] Municípios, do TCU e do MPU.

[2618] .Regime Jurídico

[2619] As relações de trabalho serão reguladas pelo regime jurídico único, sendo a Lei      
[2620] 8.112/90, na sua forma original, o regulamento a ser adaptado às premissas definidas 
[2621] neste DPC, entre outras as que tratam da admissão do conflito, da instituição da relação 
[2622] bilateral e da negociação coletiva, entre outros. É vedada a terceirização, bem como a 
[2623] utilização de mão de obra indireta para exercício das atividades permanentes nos 
[2624] órgãos/instituições e previstas em cada carreira.

[2625] .Ingresso

[2626] Concurso público, que será de provas ou provas e títulos e poderá ser realizado em 
[2627] mais de uma etapa, a ser definido em cada carreira.

[2628] .Quadro de Pessoal

[2629] A lei que instituir cada carreira definirá a forma de lotação (global ou não) e o        
[2630] quantitativo de quadro de pessoal bem como preverá o dimensionamento e expansão, 
[2631] visando a permanente adequação dos mesmos às necessidades dos órgãos e         
[2632] instituições.

[2633] .Desenvolvimento
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[2634] O desenvolvimento na carreira visa à qualificação do processo de trabalho,             
[2635] considerando sua natureza dinâmica, e o cumprimento da função social do             
[2636] órgão/instituição constituindo-se em perspectiva funcional que tenham como       
[2637] parâmetros o planejamento, o desenvolvimento organizacional e as realizações    
[2638] profissionais dos trabalhadores e trabalhadoras. O desenvolvimento poderá ter como 
[2639] critérios, entre outros, definidos em cada carreira:

[2640] . Ascensão Funcional;

[2641] . Capacitação;

[2642] . Escolaridade;

[2643] . Mérito; e

[2644] . Tempo de serviço.

[2645] .Capacitação

[2646] As carreiras institucionalizarão programas de capacitação e avaliação.

[2647] .Estrutura

[2648] A estrutura de cada carreira deverá ser estabelecida em lei específica, com o propósito 
[2649] de atender as necessidades e objetivos institucionais bem como o desenvolvimento 
[2650] profissional dos seus trabalhadores e trabalhadoras. O número de padrões de        
[2651] vencimentos, constantes na estrutura de cada carreira, deverá ser suficiente para que 
[2652] cada servidor percorra ao longo de sua vida funcional.

[2653] .Isonomia

[2654] Haverá isonomia de remuneração entre ativos, aposentados e pensionistas;

[2655] Existência de piso e teto únicos para atividades com complexidades semelhantes, 
[2656] observando-se os limites legais;

[2657] A remuneração deverá garantir a valorização e a dignificação da função pública, a 
[2658] valorização da capacitação, do desempenho profissional e da experiência;

[2659] Deverá ser fixado piso de vencimento básico que servirá de referência para construção 
[2660] da matriz de vencimentos;

[2661] Cada carreira deverá estabelecer diferença constante entre um padrão de vencimento 
[2662] o imediatamente superior;

[2663] A carreira deverá abranger ativos, aposentados e pensionistas com isonomia de    
[2664] tratamento.

[2665] . Ascensão Funcional

[2666] Atualmente, uma maioria de servidores do padrão de Nível Intermediário possui   
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[2667] formação de nível superior e os de Nível Auxiliar o ensino médio ou superior. É justo 
[2668] que haja ascensão funcional, mediante critérios, pois isto fará com que a Administração 
[2669] Pública reconheça os esforços destes trabalhadores, os quais se qualificaram. É     
[2670] importante que a retirada deste direito dos servidores foi um dos grandes golpes do 
[2671] neoliberalismo, por meio do Estado, na classe trabalhadora.

[2672] . Controle e Gestão

[2673] Cada carreira deverá prever a existência de Conselhos de gestão e controle (da      
[2674] carreira), que acompanharão sua implantação bem como sua atuação, compostos de 
[2675] forma democrática e paritária com representação do órgão/instituição e das entidades 
[2676] representativas dos trabalhadores e trabalhadoras por ela abrangida.

[2677] . Financiamento do Desenvolvimento

[2678] O financiamento do desenvolvimento contido em cada carreira correrá a conta de 
[2679] dotação orçamentária específica, sendo assegurado, para este fim, no mínimo, recursos 
[2680] mensais correspondentes a 2% do valor bruto da folha de pagamento das instituições 
[2681] públicas.

[2682] . Redistribuição

[2683] Poderá haver redistribuição de servidores entre órgãos/entidades de carreiras       
[2684] transversais, desde que preencha os requisitos para o exercício das novas atribuições e 
[2685] seja aprovado em processo de capacitação garantido o enquadramento na nova   
[2686] carreira.

[2687] . Ocupação de Cargos e Funções

[2688] Valorizar os servidores integrantes das carreiras, através da limitação drástica da  
[2689] ocupação de cargos e funções de confiança por pessoas não integrantes do quadro 
[2690] efetivo.

7. POLÍTICA SALARIAL PERMANENTE, COM REPOSIÇÃO DAS PERDAS E CORRE-
ÇÃO E DISTORÇÕES:

7.1. NEGOCIAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES PúBLICOS FEDERAIS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA 
POLÍTICA ECONÔMICA.

[2691] A estratégia de governo em um processo negocial apóia-se no lucro político (reeleição 
[2692] ou eleição de seu candidato) e na função utilidade dos servidores em um momento 
[2693] eleitoral.

[2694] Este tipo de conduta governamental baseia-se no fato de que os funcionários em  
[2695] carreiras típicas de Estado competem, na questão do aumento salarial, com os demais 
[2696] servidores e são em menor número do que estes. Esta situação provoca, nos servidores 
[2697] em carreiras típicas de Estado, o desejo de um aumento pouco significativo ou nenhum 
[2698] para as outras categorias, propiciando-lhes uma cota maior nos bens públicos. Por sua 
[2699] vez, os demais funcionários querem que eles não recebam aumentos, pois por serem 
[2700] em menor número são melhores atendidos em suas reivindicações salariais,           
[2701] dificultando aumentos maiores para o maior contingente do funcionalismo.
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[2702] O governo também se vale do fato de que os servidores em carreiras típicas querem 
[2703] mais bens públicos quando não são aumentados ou quando o governo concede    
[2704] aumentos para todos os servidores, além disto, desejam menos bens públicos quando 
[2705] apenas eles são contemplados salarialmente. Esta mesma ótica também é preferida 
[2706] pelos demais trabalhadores na função pública.

[2707] Outro ponto em que se apóia o governo são as premissas de que, embora               
[2708] numericamente menores dos demais eleitores, os servidores são mais homogêneos 
[2709] ideologicamente e, entre eles, existem os swing voters (ideologicamente indiferentes 
[2710] entre os candidatos). Esta realidade acirra a disputa na conquista dos votos, o que 
[2711] demonstra o papel relevante dos servidores na determinação do resultado das eleições. 
[2712] Partindo destes pressupostos, o governo adota a estratégia de conceder aumento 
[2713] diferenciado ao funcionalismo negociando, separadamente, com as categorias.

[2714] Concluí-se que neste tipo de política vencedora, as idéias liberais e neoliberais são 
[2715] firmadas, pois a desigualdade econômica é uma forma de dominação de classe, uma 
[2716] vez que visam indiferentes ideologicamente por instrução e formação política precária. 
[2717] Ela se veste do falso manto da igualdade promovendo a desigualdade de dentro do 
[2718] poder aquisitivo dos servidores, onde o aumento salarial é para todos, porém mais 
[2719] vantajoso para as categorias mais elitizadas ou separadas.

[2720] Este estilo clássico de pirâmide visa conquistar eleitores mais homogêneos e de forte 
[2721] viés ideológico (swing voters), mantendo-os sob o controle estatal, usando o artifício de 
[2722] coesão (corporativismo).

7.2. UNIFICAÇÃO DAS TABELAS:

[2723] A melhor forma de vencer os opositores é dividi-los. Recurso habilmente usado pelo 
[2724] governo a serviço do neoliberalismo. Eis porque servidores possuem salários          
[2725] diferenciados, mesmo executando as mesmas funções ou similares (o princípio     
[2726] isonômico é mais socialista e, portanto, libertário). A disputa dentro da categoria na 
[2727] divisão de bens públicos permite divisão de forças e o domínio de classe. Urge,      
[2728] portanto, uma política de reestruturação e unificação das tabelas, nos três níveis. Aqui 
[2729] há uma necessidade de unicidade das categorias, para que o governo venha capitular 
[2730] diante de um movimento de unidade da classe trabalhadora na função pública.

[2731] Para tal fim, o que tem que ser marcante é o comportamento ideológico da categoria e 
[2732] não corporativista, diante de uma reivindicação justa. É uma demonstração de força 
[2733] dos servidores pela unidade e coesão ideológica.

[2734] É bom lembrar que em épocas passadas os servidores civis, na área política e sindical, 
[2735] deram exemplos de luta democrática e social que veio influenciar outros trabalhadores 
[2736] nas três esferas do Poder.

8. A TRABALHADORA NO SERVIÇO PúBLICO

8.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

[2737] As mulheres sempre foram figuras constantes nos movimentos sociais rurais e urbanos, 
[2738] no setor privado e público nas três instâncias, entretanto poucas ficaram registradas 
[2739] como personagens dos acontecimentos, o que demonstra que a maioria foi considerada 
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[2740] como coadjuvante. Porém, na década de 80 do século passado, com as lutas iniciadas 
[2741] nos anos de 1970, no Brasil, esta imagem começa a mudar, e nesse período surgem 
[2742] organizações de mulheres nos diferentes setores sociais trabalhistas.

[2743] Neste momento, em que ocorre uma grave crise do capitalismo mundial, a classe 
[2744] trabalhadora é quem mais sofre, pelo desemprego em massa e pela degradação das 
[2745] condições de trabalho, sendo as mulheres mais atingidas do que os homens, pois o 
[2746] sistema capitalista, ciente da discriminação contra as mesmas, usa este fato para  
[2747] ampliar o grau de exploração da força de trabalho e, por estes meios, aumentar os 
[2748] lucros privados.

[2749] Neste contexto, as mulheres trabalham mais, realizam uma dupla e até tripla jornada, 
[2750] ganham proporcionalmente menos do que os homens e sofrem mais intensamente 
[2751] problemas como o desemprego e a precarização. Além disto, freqüentemente depara-
[2752] se com o assédio moral e sexual. Apesar dos avanços das mulheres trabalhadoras, ela 
[2753] ainda encontra dificuldades nas relações entre sindicato/trabalhadora, embora em suas 
[2754] origens, mesmo historicamente sendo um espaço masculino, a sua presença foi e é 
[2755] significativa.

[2756] A compreensão da origem da discriminação feminina e as diferentes formas como elas 
[2757] se manifestam na sociedade, no mundo do trabalho e movimento sindical é           
[2758] fundamental para a elaboração da plataforma de luta concreta dentro das entidades 
[2759] sindicais para enfrentar os desafios da atualidade na relação                                       
[2760] mulher&trabalho&participação social.

8.2. PLANO DE LUTAS ESPECÍFICAS FEMININAS:

[2761] Existem bandeiras de lutas específicas das mulheres, tais como:

[2762] •Pela adoção de políticas públicas contra a violência doméstica e contra a violência no 
[2763] trabalho;

[2764] •Pela aplicação efetiva da lei Maria da Penha;

[2765] •Pela ampliação da rede de creches e da escola pública de tempo integral de qualidade;

[2766] •Por campanhas pela valorização da imagem social da mulher;

[2767] •Pela ampliação de direitos sociais voltados para a maternidade, formação profissional, 
[2768] acesso à saúde preventiva e curativa, proteção à infância e a juventude;

[2769] •Contra o fator previdenciário e a retirada de direitos da Previdência Social;

[2770] •Contra a dupla jornada de trabalho da mulher;

[2771] •Pela criação de equipamentos sociais como creches públicas e de qualidade;

[2772] •Apoio à ampliação da Licença maternidade para 180 dias, criando mecanismos para a 
[2773] sua efetivação.

9. PLANO DE LUTAS DA CLASSE TRABALHADORA:
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[2774] Retirada dos Projetos de lei que tramitam no Congresso:

[2775] •PEC 555: retirada do desconto do PSS dos aposentados e pensionistas que recebem 
[2776] acima de R$ 3.800, 00, deixando assim de pagar sobre a diferença acima deste valor;

[2777] •PLP-01/07: limita as despesas com as pessoas da União;

[2778] •PLP-092/07: criação de fundações públicas de caráter privado;

[2779] •PLP-248/98: dispensa do servidor por insuficiência de desempenho;

[2780] •PLP-549/09: a mesma lógica da PLP-01;

[2781] •PEC-306/09: extingue o Regime Jurídico Único (RJU)/;

[2782] •Paridade entre ativos, aposentados e pensionistas: com a gratificação de desempenho, 
[2783] o governo burla o princípio de paridade inscrito na CF/88;

[2784] •Defender a aposentadoria integral dos trabalhadores do setor público;

[2785] •Lutar pela aprovação da PEC 270 que visa corrigir a injustiça cometi da contra os  
[2786] trabalhadores que se aposentam por invalidez ou pela compulsória;

[2787] •Lutar pela regulamentação da aposentadoria especial no Setor Público, com          
[2788] incorporação da gratificação do adicional de insalubridade na aposentadoria e       
[2789] combater condições de trabalho em ambientes não insalubres;

[2790] •Defender a saúde do trabalhador e da trabalhadora e de sua família e a efetiva     
[2791] segurança no trabalho, através de medidas como:

[2792] •Mecanismos mais eficazes a proteção aos ambientes de trabalho;

[2793] •Criação das comissões de saúde nos locais de trabalho (OLT Saúde);

[2794] •Pelos exames periódicos para controle;

[2795] •Política de preparação do servidor para a aposentadoria;

[2796] •Política de combate à dependência química e alcoólica;

[2797] •Atenção especial à saúde mental do servidor;

[2798] •Uniformizar as políticas de saúde suplementar com fixação isonômica na               
[2799] administração pública federal;

[2800] •Lutar pela isonomia dos valores do auxílio alimentação;

[2801] •Lutar pela revisão de conceito e cálculo do auxílio transporte;

[2802] •Revisão do auxílio pré-escolar e atualização dos valores;

[2803] •Lutar para garanti r valores condizentes com as áreas insalubres/periculosas;
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[2804] •Combater a reforma previdenciária;

[2805] •Lutar pelo retorno do anuênio;

[2806] •Implementar as comissões de avaliação de desempenho por local de trabalho;

[2807] •Combater o assédio moral no serviço público e nas entidades sindicais;

[2808] •Combater com vigor todo tipo de discriminação seja de gênero, etnia, idade ou    
[2809] orientação sexual, especialmente em ambiente de trabalho;

[2810] •Garanti r os direitos dos portadores de necessidades especiais;

[2811] •Defender a regulamentação do direito de organização sindical no serviço público, de 
[2812] negociação coletiva, da legalização das entidades sindicais, da data-base, do           
[2813] estabelecimento da arbitragem de conflitos, com julgamento dos impasses pela Justiça 
[2814] do Trabalho;

[2815] •Defender de forma intransigente do direito de greve;

[2816] •Lutar pela universalização dos benefícios e pelo fim do fator previdenciário;

[2817] •Coibir práticas anti -sindicais;

[2818] •Lutar por direitos sindicais, tais como: a organização por local de trabalho (com garanti 
[2819] a de acesso dos dirigentes sindicais e de reuniões nos locais de trabalho; espaço para a 
[2820] divulgação de material dos sindicatos/centrais, e outros órgãos representativos de 
[2821] classe; liberação de representantes por local de trabalho para a participação em   
[2822] atividade sindical; espaço de negociação permanente acerca de questões locais);  
[2823] estabelecimento de espaços de negociação sindical permanente nos diversos setores 
[2824] públicos federais; liberação de dirigentes sindicais com salários pagos pelos            
[2825] empregadores;

[2826] •Combater a criminalização dos movimentos sociais;

[2827] •Lutar para que o governo cumpra o acordo firmado em 25/03/2008 no que tange a 
[2828] elaboração das Diretrizes Gerais para a estruturação e/ou reestruturação de carreiras 
[2829] no serviço público federal;

[2830] •Lutar para que o governo cumpra o acordo firmado no que tange a recomposição da 
[2831] força de trabalho no serviço público federal;

[2832] •Lutar para que o SRH/MPOG instale o Grupo de Trabalho destinado a debater o direito 
[2833] dos servidores ao auxílio-alimentação, ao auxílio-creche e à saúde suplementar,    
[2834] segundo o parágrafo sexto do acordo de 25/03/2008;

[2835] •Lutar para que os servidores civis, do PGPE, lotados no Ministério da Defesa, sejam 
[2836] enquadrados no PCMD;

[2837] •Lutar para que o SRH/MPOG venha a abrir negociações em torno da reestruturação das 
[2838] tabelas remuneratórias dos servidores, conforme a cláusula segunda do acordo de 
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[2839] 25/09/2008;

[2840] •Lutar para que os servidores da área administrativa dos Órgãos Militares, enquadrados 
[2841] como industriais, sofram o enquadramento no PCCTM;

[2842] •Lutar para que os servidores do padrão de Nível Auxiliar, lotados nas organizações 
[2843] militares industriais, sejam enquadrados no PCCTM;

[2844] •Lutar para que os servidores do PCCTM sejam contemplados com a GQ2 e a GQ3, 
[2845] baseando-se no Notório Fazer.

[2846] •Lutar contra o imposto sindical compulsório. Ressalta-se que este imposto fere o 
[2847] direito constitucional de cada cidadão em filiar ou desfiliar-se, ou ainda, não se filiar a 
[2848] nenhuma entidade sindical, e mesmo assim, fica refém de uma obrigação financeira 
[2849] que não adquiriu por vontade própria, mas o Estado, na sua função, impôs. Ora, se a 
[2850] associação a uma entidade sindical é livre e, assim, portanto, cabe aos filiados mantê-la, 
[2851] qual a verdadeira intenção do Estado, a não ser de manter a sua intervenção nos  
[2852] sindicatos, ferindo o inciso I do art. 8º da CF e a Convenção nº 151 da OIT.

10. PROPOSTA PARA A RETIRADA DOS 3,5% DOS SINDICATOS DESFILIADOS DA 
CUT

[2853] Os sindicatos contribuem com 5% da consignação para a CONDSEF, segundo o previsto 
[2854] em seu Estatuto, entretanto, por decisão da Diretoria Nacional, as entidades de sua 
[2855] base, desfiliadas da CUT sofrem a sobretaxação de 3,5%, em função do repasse destas a 
[2856] esta Central, quando ligadas à mesma.

[2857] Ora, é bom lembrar que o artigo 8º da Constituição Federal, reza sobre a associação 
[2858] profissional ou sindical e que no seu inciso V refere-se que ninguém é obrigado a filiar-
[2859] se ou a manter-se filiado a uma entidade sindical. Por analogia, o sindicato, como 
[2860] pessoa jurídica, não tem a obrigatoriedade de manter-se ligado à entidade             
[2861] representativa de esfera superior. Ressalta-se aqui que as Centrais Sindicais, embora 
[2862] influentes no movimento sindical, não têm natureza de associação sindical.

[2863] Mediante as considerações feitas acima, observa-se que o princípio de unicidade não 
[2864] foi ferido, mas o direito de filiar-se ou desfiliar-se de uma entidade sim.

[2865] Ao sofrer uma sobretaxação, o sindicato fica sobrecarregado em suas finanças, o que 
[2866] poderá impedir sua filiação a outra organização de cunho sindical ou não, tendo ferido 
[2867] o seu direito legítimo de escolha e por este lado pode-se ter um ato inconstitucional.

[2868] Embora a Direção Nacional da CONDSEF possa deliberar, devidamente respaldada pelos 
[2869] seus órgãos, sobre a reforma estatutária, jamais poderá ferir os direitos sindicais de 
[2870] suas filiadas, fato este vislumbrado na sobretaxação das entidades desfiliadas da CUT. 
[2871] Ora, o sindicato cumpria com a CUT o seu papel, enviando o que lhe era devido. A partir 
[2872] do momento de sua saída, cessa sua obrigação de repassar à central sindical os valores 
[2873] pertinentes. Como então pode ocorrer transferência destes valores a outra entidade se 
[2874] nem mesmo existe mais vínculos entre o sindicato e a central?

[2875] Valendo-se do artigo 8º, inciso III e do artigo 11 do Estatuto da Condsef, o Sinfa-RJ vem 
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[2876] propor neste Congresso a extinção da taxa de 3,5% imposta aos sindicatos desfiliados 
[2877] da CUT.
ASSINAM ESTA TESE OS SEGUINTES DIRETORES DO SINFA-RJ: Luís Cláudio de Santana (Presidente do 
Sinfa-RJ); Márcia Moreira (Vice-presidente do Sinfa-RJ); Arlene Carvalho (Secretária-geral do Sinfa-RJ)
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TESE 7 

UMA ENTIDADE SINDICAL DE LUTA E 
CLASSISTA DEVE ESTAR SEMPRE A 
SERVIÇO DOS INTERESSES DE SUA 
CLASSE!

À LUTA, COMPANHEIROS!

[2878] Nós, servidores públicos federais que reivindicamos a CSP-Conlutas, comparecemos a 
[2879] este X Congresso da Condsef dispostos a contribuir com as discussões de interesse da 
[2880] nossa categoria. É preciso preparar a categoria para enfrentar os próximos desafios, e 
[2881] para tanto é necessário analisar o momento atual, apontar os nossos acertos, mas 
[2882] fundamentalmente analisar os erros cometidos pelas direções do movimento sindical 
[2883] brasileiro. Para dar um passo adiante, é preciso buscar uma transformação nas nossas 
[2884] entidades, e na forma de atuação das direções que nos representam. É preciso eleger 
[2885] uma direção comprometida com as lutas e com os interesses de sua classe. É preciso 
[2886] apontar os erros gerados pelo processo de burocratização, que tem levado a um   
[2887] distanciamento da direção das necessidades da base. Este processo tem sido         
[2888] aprofundado nos dois mandatos do governo Lula, levando à cooptação de vários   
[2889] dirigentes sindicais. 

[2890] Especialmente em 2010 ficou bastante evidente a tática desses dirigentes em        
[2891] fragmentar as lutas, em detrimento das necessidades da categoria. Essa política foi 
[2892] encabeçada principalmente pela CUT e seus defensores, com o objetivo de proteger os 
[2893] interesses do governo Lula.

[2894] A partir de 2004, abriu-se um novo processo de reorganização no movimento sindical, 
[2895] sendo que hoje podemos afirmar que muitos setores do funcionalismo já romperam 
[2896] com a CUT e outros continuam fazendo a experiência com a política de traição da 
[2897] maioria das direções, que seguem atreladas aos governos e patrões. Portanto, a   
[2898] necessidade de fortalecimento de um pólo de oposição de esquerda ao governo e aos 
[2899] setores governistas do movimento sindical é tremendamente importante para ajudar os 
[2900] trabalhadores a acelerarem essas experiências e buscarem uma ruptura com essas 
[2901] direções traidoras. 

[2902] É preciso que os delegados ao X Concondsef aprovem um plano de lutas capaz de 
[2903] enfrentar os ataques do próximo governo e que busque a unificação das lutas. É preciso 
[2904] eleger uma direção comprometida com as lutas da categoria, e que respeite e       
[2905] encaminhe as decisões de sua base.  Uma direção que apóie as lutas mais gerais da 
[2906] classe trabalhadora e que envide esforços no sentido de fortalecê-las. É preciso que a 
[2907] defesa da autonomia e independência da entidade frente ao governo e aos patrões seja 
[2908] um eixo de atuação para ser praticado no seu dia a dia, e não apenas como uma   
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[2909] bandeira de agitação. 

[2910] No momento em que discutimos e redigimos esta tese, a definição sobre o próximo 
[2911] governo ficou para o 2o turno das eleições. Do ponto de vista dos nossos interesses e 
[2912] dos nossos desafios, contudo, sabemos que o projeto político será o mesmo: o      
[2913] neoliberalismo. E a conjuntura será de crise estrutural do capitalismo, e com um   
[2914] governo defendendo os interesses da burguesia.

[2915] Neste sentido, apontamos as propostas nesta tese para discussão e deliberação da 
[2916] categoria neste X Congresso, e que se baseiam principalmente nos seguintes eixos: 
[2917] priorização das lutas, independência e autonomia das entidades, ruptura com a CUT, 
[2918] construção de um pólo combativo dentro da Condsef, participação e fortalecimento da 
[2919] CNESF. 

1. NÃO PAGAREMOS A CONTA DA CRISE!

[2920] Este é um momento histórico! A classe trabalhadora trava uma formidável luta na 
[2921] Europa contra os planos de ajuste do FMI, que reduzem empregos, salários e         
[2922] aposentadorias para que a burguesia continue lucrando. Milhões de pessoas saem às 
[2923] ruas na França, na Espanha e na Grécia.

[2924] Lá também as burocracias buscam manter a insatisfação das massas sob controle. Mas 
[2925] a luta vem sendo construída pelas bases e as burocracias se veem forçadas a convocar 
[2926] as greves e manifestações de rua. 

[2927] E o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Não estamos falando de uma crise 
[2928] localizada, mas de uma crise mundial, cujos efeitos se expressam no momento em 
[2929] alguns países da Europa: Grécia, Itália, Espanha, Irlanda, Portugal e França.

[2930] Embora se fale em “recuperação”, os efeitos da crise foram apenas aliviados pela 
[2931] generosa ajuda dada pelos governos dos EUA e dos países europeus aos banqueiros: 24 
[2932] trilhões de dólares! Essa ajuda, entretanto, não foi capaz de elevar os níveis de      
[2933] atividade industrial e de emprego. O índice de desemprego nos EUA é de 9,5% e na 
[2934] União Européia, 10%. 

[2935] E de que forma a burguesia pretende se safar? Fazendo com que os trabalhadores 
[2936] paguem a conta. Os planos de ajuste elaborados pelo FMI incluem corte de empregos 
[2937] públicos, redução de salário do funcionalismo, redução nas pensões, aumento da idade 
[2938] para as aposentadorias, facilitação das demissões e privatizações. 

[2939] A derrota dos trabalhadores europeus seria uma derrota de toda a classe trabalhadora, 
[2940] pois os mesmo planos de ajuste serão aplicados na África, na Ásia e na America Latina. 
[2941] Uma vitória contra a burguesia, no entanto, será uma vitória de todos nós. Faremos 
[2942] com que os capitalistas paguem pela crise. Afinal, foram eles que a provocaram.

1.1. NOSSAS PROPOSTAS DE RESOLUÇÕES:

[2943] – Alertar a classe trabalhadora de que a crise econômica ainda está em curso. É preciso 
[2944] apostar na mobilização para enfrentar o governo e os patrões, que vão tentar com cada 
[2945] vez mais força descarregar o peso da crise nas nossas costas. 
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[2946] – Toda solidariedade aos trabalhadores da Europa em luta contra os planos de ajuste 
[2947] do FMI! Que paguem pela crise aqueles que a provocaram, os capitalistas!

[2948] – Fora as tropas brasileiras do Haiti! Toda solidariedade ao povo haitiano!

[2949] – Fora os golpistas de Honduras!

[2950] – Toda solidariedade ao povo palestino! Pelo fim do Estado genocida de Israel!

[2951] – Abaixo todo tipo de intervenção imperialista em qualquer país! Fora as tropas de 
[2952] ocupação do Iraque e do Afeganistão!

2. OPOSIÇÃO DE ESQUERDA AO GOVERNO

[2953] Lula tenta se distanciar de FHC, assim como Dilma afirma ser diferente de Serra. Será 
[2954] que eles são diferentes mesmo?

[2955] É verdade que o projeto neoliberal começou a ser implantado no Brasil no início da 
[2956] década de 90, e seu processo de consolidação se deu a partir de 1994, com o Plano 
[2957] Real. O governo FHC promoveu um amplo processo de privatização das estatais, como a 
[2958] Vale do Rio Doce, o sistema Telebrás, ferrovias, rodovias, setor elétrico, etc. 

[2959] O processo de desregulamentação, com a quebra dos monopólios estatais e o processo 
[2960] de privatização reduziu drasticamente a presença do Estado, o que possibilitou o  
[2961] fortalecimento de grupos privados, dando origem aos oligopólios. A reestruturação 
[2962] produtiva realizada provocou mudanças significativas na realidade brasileira, levando a 
[2963] um processo de desnacionalização e desindustrialização. 

[2964] Da mesma forma que as empresas, o Estado também se reestruturou, com a          
[2965] implantação da política do Estado mínimo, preconizada por Bresser Pereira. Sucessivas 
[2966] reformas administrativas, previdenciárias e a separação dos servidores em diversas 
[2967] carreiras, divididas entre as chamadas “carreiras típicas de Estado”, e “as outras”, em 
[2968] especial as da área social.

[2969] O serviço público foi transformado em balcão de negócios: a prestação de serviços 
[2970] passou a ser feita de forma terceirizada, por meio das Parcerias Público-Privadas (PPP) e 
[2971] Organizações Sociais.  

[2972] Para aprovar estas transformações, foi necessário engendrar uma verdadeira ofensiva 
[2973] aos serviços públicos e aos servidores, por meio de diversas medidas: sucateamento 
[2974] dos serviços prestados à população, retirada de direitos administrativos e               
[2975] previdenciários, disparidade salarial entre as carreiras, e terceirização de uma série de 
[2976] atividades na área social para a atuação de empresas privadas. 
3. Cadê a diferença?

[2977] Essa política não foi interrompida pelo governo Lula! Ao contrário, foi aprofundada. 
[2978] Coube justamente ao ex-operário e ex-sindicalita levar a cabo reforma previdenciária 
[2979] de 2003, assim como agora volta suas baterias contra o direito de greve do             
[2980] funcionalismo e propõe congelamento de salários por dez anos. Esse mesmo governo 
[2981] que torrou R$ 380 bilhões para ajudar os banqueiros na crise mostra, assim, sua   
[2982] afinidade com o FMI.
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[2983] No discurso, Lula se diz contrário ao Estado mínimo. Na prática, continua sucateando os 
[2984] serviços públicos, o que pode ser constatado no Orçamento da União: em 2009, foram 
[2985] destinados para a Saúde, apenas 4,64%, Educação, 2,88%, Saneamento, 0,13%, Cultura, 
[2986] 0,06%, Habitação, 0,01%. Em contrapartida, foram destinados 35,57% para o         
[2987] pagamento dos juros e amortizações da dívida pública, enriquecendo ainda mais os 
[2988] banqueiros e especuladores nacionais e internacionais. 

[2989] O mais grave é que essa sangria e as metas de superávit primário não foram suficientes 
[2990] para impedir o crescimento explosivo da dívida interna federal. Em 2009, esta dívida 
[2991] cresceu de R$ 1,565 trilhão para R$ 1,826 trilhão. Ou seja, um crescimento de nada 
[2992] menos que 17%. Em valores absolutos, esta dívida cresceu R$ 261 bilhões, mais de 
[2993] cinco vezes o gasto total com saúde no ano passado. 

[2994] Se o dinheiro gasto com o pagamento da dívida fosse utilizado para investimento nas 
[2995] áreas sociais, a situação dos serviços públicos e da população seria muito diferente. 
[2996] Seria possível garantir um serviço público gratuito, estatal e de qualidade, e com   
[2997] servidores valorizados.

4. SURFANDO NA “MAROLINHA”

[2998] Mesmo com a relativa estabilidade econômica durante seu governo, Lula aplicou no 
[2999] Brasil muitas das medidas que o FMI vem defendendo na Europa para conter os efeitos 
[3000] da crise. Por exemplo, a apresentação do Projeto de Lei 549, que visa a congelar os 
[3001] salários dos servidores públicos, o veto ao fim do fator previdenciário e a negativa em 
[3002] aprovar o projeto de lei que prevê a redução à jornada de trabalho sem redução de 
[3003] salários. 

[3004] Por outro lado, o governo mantém seu apoio às grandes empresas via isenções fiscais e 
[3005] empréstimos a juros baixos, garantidos pelo BNDES. Da mesma forma, segue com a 
[3006] política de privatização, com a aprovação no Congresso Nacional de seu projeto de 
[3007] novo marco regulatório que mantém e amplia a participação das transnacionais na 
[3008] exploração do nosso petróleo. E tenta avançar na privatização dos Correios, com a 
[3009] proposta de transformar a empresa em sociedade anônima.

[3010] A propaganda oficial diz que a vida do povo melhorou, mas o Brasil está entre os países 
[3011] com maior desigualdade social do mundo (atrás apenas da Guatemala, Suazilândia, 
[3012] República Centro-Africana, Serra Leoa, Botsuana, Lesoto e Namíbia). Sinal de que os 
[3013] ricos estão cada vez mais ricos e a concentração de renda só faz aumentar.

[3014] Para Lula, a crise seria apenas uma “marolinha”. Em 2008, ele se vangloriava de ter 
[3015] reservas suficientes para pagar a dívida externa, que corresponde a 282 bilhões de 
[3016] dólares. Isso porque tínhamos superávit nas contas externas, ou seja, entrava mais 
[3017] dinheiro no país do que saía. Mas Lula não pagou a dívida. E a lógica das contas     
[3018] externas se inverteu de 2008 para cá. Passamos a ter déficit, isto é, começou a sair mais 
[3019] dinheiro do que entra no país. Em 2010, o déficit nas contas externas pode chegar a 60 
[3020] bilhões de dólares.  Ou seja, nossa situação será muito mais vulnerável frente a uma 
[3021] nova onda da crise econômica. 

[3022] Não mais se sustenta o mito de que Lula representa os trabalhadores. Que dizer então 
[3023] de seu sucessor, seja quem for? A única atitude coerente do movimento sindical deve 
[3024] ser a oposição de esquerda a este e ao próximo governo.
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4.1. Nossas propostas de resoluções

[3025] – Contra o desmonte do serviço público, privatizações, terceirização, precarização, más 
[3026] condições de trabalho e a falta de funcionários. Exigir imediata realização de concursos 
[3027] públicos para atender às demandas dos órgãos.

[3028] – Cumprimento imediato dos acordos! Reestruturação de carreiras já!

[3029] – Fim das disparidades salariais entre os diferentes setores do funcionalismo! Redução 
[3030] das disparidades entre servidores de nível auxiliar, nível intermediário e nível superior! 
[3031] Incorporação das gratificações ao salário!

[3032] – Reajuste do auxílio-alimentação e auxílio-creche!

[3033] – Contra o congelamento de salário dos servidores públicos!

[3034] – Paridade entre ativos, aposentados e pensionistas;

[3035] – Em defesa da data-base do funcionalismo em 1o de maio;

[3036] – Contra o projeto que cria as fundações estatais de direito privado.

[3037] – Pelo direito de greve, contra o projeto de regulamentação do direito de greve dos 
[3038] servidores.

[3039] – Pela imediata perda do cargo das chefias que praticam o assédio moral;

[3040] – Pela anulação da reforma da Previdência de 2003.

[3041] – Contra o PLP 248, que permite demissão por insuficiência de desempenho;

[3042] – Aprovação imediata da PEC 270 (aposentadoria por invalidez com proventos       
[3043] integrais);

[3044] – Pagamento imediato de todos os passivos trabalhistas;

[3045] – Aumento real dos salários; redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, 
[3046] sem redução dos salários;

[3047] – Pela derrubada do veto de Lula ao fim do fator previdenciário;

[3048] – Não à criminalização dos movimentos sociais;

[3049] – Exigir a revogação das licenças que atentam contra o meio ambiente, como a da Usina 
[3050] de Belo Monte. Suspensão imediata da transposição do rio São Francisco. Abaixo o 
[3051] cultivo de sementes transgênicas!

[3052] – Não à legalização da grilagem de terras na Amazônia! Pela revogação da Lei        
[3053] 11.952/09.

[3054] – Reforma agrária já, sob o controle dos trabalhadores! Pelo fim do latifúndio e pela 
[3055] soberania alimentar do povo brasileiro!
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5. CONDSEF: INSTRUMENTO DE LUTA OU DE COOPTAÇÃO?

[3056] No entanto, a realidade tem sido adversa à luta dos servidores por estas bandeiras 
[3057] históricas, pois a estratégia defensiva adotada pela maioria do movimento sindical, com 
[3058] a CUT à frente, após a eleição de Lula, levou a um processo de cooptação, adaptação e 
[3059] atrelamento de parcela majoritária das direções sindicais ao aparelho do Estado.

[3060] A crise de representação surgida principalmente deste processo de burocratização, que 
[3061] afasta cada vez mais as direções da realidade da classe, é fortemente alimentada pelo 
[3062] Governo Lula ao incentivar a transformação das organizações em correias de         
[3063] transmissão do governo.   

[3064] Nos primeiros anos de existência da Condsef, a política defendida pela maioria das 
[3065] direções era de defesa das reivindicações gerais do serviço público, desprezando as 
[3066] necessidades setoriais e específicas. O argumento utilizado era de que precisávamos 
[3067] lutar por um serviço público de qualidade e as questões específicas poderiam levar a 
[3068] um processo de enfraquecimento de nossas ações.  

[3069] Com a reforma do aparelho do Estado e a divisão dos servidores em diversas carreiras, 
[3070] reforçou-se a necessidade da categoria reivindicar carreiras específicas, que           
[3071] possibilitassem o enquadramento nas carreiras consideradas “típicas de Estado”. Em 
[3072] virtude dessa necessidade da base é que nós passamos a defender a política de     
[3073] combinar as questões gerais com as questões específicas. Isso possibilitou a vitória do 
[3074] bloco de esquerda no Congresso de 2001, em Olinda. Infelizmente, por incapacidade 
[3075] política do grupo que representava a cabeça da chapa e pelo interesse em manter a 
[3076] hegemonia petista na condução da entidade, essa política não foi levada à frente, 
[3077] representando uma derrota para a base.

[3078] No início do Governo Lula, em 2003, nós realizamos uma das maiores greves do serviço 
[3079] público contra a reforma da Previdência, exigindo a sua retirada. Esta luta passou ao 
[3080] largo do controle da CUT, que defendia a reforma, apenas discutindo no varejo algumas 
[3081] emendas. 

[3082] A partir daí, ficou evidente a necessidade da burocracia sindical cutista tomar para si o 
[3083] controle das lutas seguintes, no intuito claro de colaborar com as políticas do governo 
[3084] de Frente Popular que se iniciava. O caminho adotado por essas direções, além de 
[3085] tentar barrar as lutas, tem sido o de defender apenas as questões específicas,        
[3086] promovendo a fragmentação da categoria  com o objetivo de enfraquecê-la. 

[3087] Nas campanhas salariais ao longo do governo Lula, não houve nenhum esforço por 
[3088] parte das direções governistas em tentar unificar as lutas, combinando as questões 
[3089] específicas com as questões gerais. Sabemos que o governo usou as negociações  
[3090] fragmentadas para derrotar a categoria. 

[3091] As derrotas e acordos rebaixados nesses anos realizados para a maioria dos servidores 
[3092] provaram que é preciso buscar a unidade da categoria para obter vitórias específicas 
[3093] em cada setor e tentar barrar os ataques mais gerais.  

6. O PAPEL DA CNESF

[3094] Ressaltamos aqui o papel desenvolvido pela CNESF (Coordenação Nacional das      
[3095] Entidades de Servidores Federais) por muitos anos, que foi o de coordenar as lutas dos 
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[3096] servidores federais e, em particular, as negociações coletivas. As pautas gerais       
[3097] aprovadas pelas plenárias nacionais dos servidores federais garantiam as bandeiras 
[3098] históricas, como reajuste salarial, incorporação das gratificações, luta pela paridade, 
[3099] luta pela revogação das reformas, concursos públicos, a defesa do serviço público e dos 
[3100] direitos sindicais, etc. Tudo isto se complementava com as reivindicações específicas de 
[3101] cada setor. 

[3102] No entanto, a atual maioria da direção da Condsef boicotou a CNESF  e, portanto, 
[3103] boicotou a verdadeira unificação de todos os servidores federais. 

[3104] Em 2008, a maioria da direção da Condsef aprovou uma resolução segundo a qual a 
[3105] Confederação só participaria da CNESF se somente as posições consensuais fossem 
[3106] encaminhadas e que o coletivo maior da CNESF seria a reunião das entidades,       
[3107] representadas por suas respectivas direções. 

[3108] Ocorre que as Plenárias Nacionais sempre foram deliberativas e eram compostas por 
[3109] delegados eleitos na base de cada entidade. Com essa resolução, nada mais poderia ser 
[3110] votado nestas plenárias. Concretamente, essa resolução significou o afastamento da 
[3111] base das decisões da categoria. Significou o enfraquecimento da unidade dos         
[3112] servidores, das plenárias nacionais dos servidores públicos federais e da CNESF. Este 
[3113] instrumento histórico de luta e organização, este espaço de construção da unidade do 
[3114] funcionalismo foi, neste último período, duramente golpeado pela ação consciente dos 
[3115] governistas de plantão. 

[3116] No entanto, o desafio de reconstruir este espaço continua na ordem do dia, até porque 
[3117] as lutas específicas não contemplam a necessidade de lutar contra os ataques mais 
[3118] gerais colocados contra os interesses da categoria, como o PL-092, das Fundações 
[3119] Estatais de Direito Privado, que significa a privatização de todos os serviços essenciais 
[3120] do país; e o PLP-549/2010, que trata do congelamento salarial por dez anos; e os  
[3121] projetos que tratam da regulamentação do direito de greve dos servidores públicos. 
6.1. Nossas propostas de resoluções

[3122] – Construção de uma oposição nacional que tenha como objetivo batalhar pela unidade 
[3123] da categoria em suas lutas, assim como o de apoiar a construção de uma nova direção 
[3124] para as lutas com autonomia e independência frente ao governo; 

[3125] – Combinar os eixos gerais com os eixos específicos de cada setor;

[3126] – Ruptura com a CUT, por uma Condsef democrática e independente frente ao governo 
[3127] e de luta!

[3128] – Participação na CNESF, buscando o fortalecimento desse espaço como instrumento 
[3129] de luta e de unidade da categoria;

[3130] – Aproximação da Condsef com a base por meio do fortalecimento dos departamentos 
[3131] setoriais e da aproximação com as associações de cada setor, que não podem de forma 
[3132] nenhuma ser tratadas como concorrentes ou inimigas, pois são frutos das necessidades 
[3133] concretas de cada setor;

[3134] – Criar e fortalecer os conselhos de base, a organização nos locais de trabalho e    
[3135] incentivar a participação nas plenárias, encontros e congressos. Para isso, também é 
[3136] preciso critérios mais democráticos, como taxas congressuais mais acessíveis;
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[3137] – Lutar contra a burocratização dos dirigentes da Condsef e dos sindicatos filiados por 
[3138] meio de medidas como a rotatividade nos cargos de direção, limitação do número de 
[3139] mandatos ininterruptos e a rotatividade dos dirigentes sindicais liberados; que os 
[3140] dirigentes sindicais mantenham o mesmo padrão de vida que tinham antes de serem 
[3141] dirigentes ou liberados; nenhuma utilização do aparato para fins pessoais; critérios de 
[3142] diárias para refeições durante as atividades iguais para os dirigentes e para a base, 
[3143] entre outras medidas. 

Assinam esta tese: Beth Lima – da executiva nacional da Condsef e da Conlutas – SRTE/SP; Patrick Galba 
– Diretor da Condsef – INPI/RJ; Renato Arthur Benvenutti – Diretor do Sindsef/SP – IPEN/SP;  Carlos 
Daniel - Diretor do Sindsef/SP – IBAMA/SP; Maria Inês dos Santos – Diretora do Sindsef/SP – IPEN/SP; 
Hidetoshi Takiishi – Diretor do Sindsef/SP – IPEN/SP; Deolinda C M Fernandes – Diretora do Sindsef/
SP – Órgãos Militares – Aposentada – Pirassununga; Pedro Luís Paulino – Diretor do Sindsef/SP – SRTE/
Campinas; Eunício J. Martins – Diretor do Sindsef/SP – aposentado – ex-LBA; José Adalberto dos Santos 
– Diretor do Sindsef/SP – IBAMA/SP; Carlos Eduardo Martins – Diretor da Asibama/RJ; Eduardo – Di-
retor da Assan/RJ – Arquivo Nacional; Ana Beatriz Serpa – Presidente da ASMTur – DF -  Ministério do 
Turismo – BSB; Joaquim Magalhães – SPU/Fazenda – BSB; Luís Genova - Conselho Fiscal do Sindsef/
SP – IPEN/SP; Helton Lucinda – INCRA/SP; André Willian – SRTE/SP; Suél Ferranti - MAPA – MS; Cla-
rice – Órgãos Militares - Pirassununga – SP; José Roberto de Araújo – GRTE/São José do Rio Preto – SP; 
Ademar Lourenço Martins Rodrigues - Defensoria Pública da União – DF; Ricardo de Oliveira Rezende 
- Ministério dos Transportes – DF; Arquimedes Belo Paiva - Ministério das Cidades – DF; Almir Cezar 
Filho - Comissão da ASSEMDA – DF
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TESE 8

UNIDADE EM TORNO DA ISONOMIA 
ENTRE OS SERVIDORES FEDERAIS

1. ANÁLISE DE CONJUNTURA INTERNACIONAL

[3144] A nosso ver para se ter uma análise mais apurada da crise mundial e seus efeitos é 
[3145] necessário que se faça uma leitura comparativa da mesma, suas causa e efeitos nos 
[3146] países ricos e nos emergentes.

[3147] Antes mesmo da última grande crise internacional já se percebia um declínio         
[3148] progressivo dos Estados Unidos na manutenção da hegemonia internacional relativo ao 
[3149] poder mundial, ao mesmo tempo, que se notava a ascensão da China. O mesmo pode-
[3150] se dizer em relação aos países ditos de primeiro mundo e alguns países emergentes, 
[3151] prova disso é a extrema dificuldade de alguns em retomar a situação pré-crise, muito 
[3152] embora a intervenção estatal nos países ricos tenha chegado a trilhões de dólares (nos 
[3153] EUA atingiu o incrível montante de 1,53 trilhão de dólares de déficit em 2010), no 
[3154] atendimento e socorro aos bancos e outras instituições financeiras, assim como    
[3155] também as grandes indústrias. Em diversos países do continente europeu, como   
[3156] Portugal e Grécia, a crise é tão profunda que vem abalando a confiança da Bolsa de 
[3157] valores em todo o mundo.

[3158] Outro fator que sido preponderante para a manutenção da crise ou para  sua não 
[3159] diminuição é o índice alarmante de desemprego, tanto nos EUA, como na Europa, onde 
[3160] a Espanha atingiu os incríveis 18% e em Detroit,antigo centro mundial da indústria 
[3161] americana de automóveis beira 21%, sendo que Detroit é hoje considerada a pior 
[3162] cidade dos EUA para se morar, ganhando inclusive de Nova Orleães que foi atingida por 
[3163] um furacão.   

1.1. Países Emergentes

[3164] Dentre o grupo de países denominado de BRIC´s – Brasil, Rússia, India e China, a   
[3165] situação mais confortável é a do último, com um crescimento que pode chegar ao 
[3166] patamar de dois dígitos em 2010, sendo que existe uma disputa clara pela hegemonia 
[3167] mundial com os EUA, com muitas tensões, haja vista que o segundo não deixará de 
[3168] forma espontânea a liderança mundial. A China praticamente está cabeça a cabeça com 
[3169] o Japão sobre quem é o dono da segunda economia mundial, e já é o maior exportador 
[3170] mundial, suplantando a produção de carros da indústria automobilística dos EUA. Esses 
[3171] fatos e outras divergências comerciais entre China e EUA´s, como aquela ocorrida com a 
[3172] empresa americana Google, a venda de armas americanas para Taiwan, etc., terem 
[3173] reforçado essa visão.

[3174] Ressalte-se ainda que a Rússia mesmo tendo tido um ligeiro declínio em seu          
[3175] crescimento , tende a se recuperar o mesmo ocorrendo com Brasil e Índia.

[3176] Na América latina, a tragédia dos terremotos no Haiti, a sua  desorganização, inúmeras 
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[3177] fábricas desativadas  a deterioração da economia e a morte de mais de 200 mil pessoa, 
[3178] permitiu que o imperialismo transvestido de  ajuda humanitária, através dos EUA, 
[3179] levassem ao território haitiano mais de 11 mil soldados, e tenta tirar proveito do caos 
[3180] criado, ocupando aeroportos, inclusive o da capital 

[3181] No Brasil embora a crise tenha interrompido uma trajetória de crescimento de seu PIB, 
[3182] o resultado em 2009 foi razoável se comparado com outros países emergentes e em 
[3183] desenvolvimento. Para 2010 oficialmente se começou com uma projeção de          
[3184] crescimento de 5%, e hoje se fala em resultados bem melhores.

[3185] Registre-se ainda a vitória da direita no Chile, problemas econômicos na Argentina, 
[3186] desabastecimentos, apagões de energia elétrica, indústrias fragilizadas, na Venezuela, 
[3187] etc.

2. CONJUNTURA NACIONAL

[3188] Como já dissemos anteriormente, a crise ao atingir o Brasil , interrompeu o crescimento 
[3189] de nosso PIB, grandes empresas e bancos, que adeptos da cartilha imperialista haviam 
[3190] se envolvido em operações arriscadas de derivativos, foram socorridas pelo governo, ou 
[3191] se fundiram para não quebrarem, dentre os quais podemos citar Banco Votorantim, 
[3192] Unibanco, Sadia,  Aracruz Celulose e outros. A ironia é que os donos dessas empresas 
[3193] por diversas vezes, foram a mídia se queixar da intervenção do estado na economia, no 
[3194] entanto quando necessitaram não tiveram vergonha  de sair com o pires na mão, 
[3195] buscar, com dizem eles as benesses do estado.

[3196] Foi e ainda está sendo um período difícil, onde enfrentamos dificuldades de           
[3197] financiamento, déficits em transações correntes em 2008 e 2009, o cambio se       
[3198] desvalorizou muito, com a remessa de dólares especulativos que inundaram o país, 
[3199] obrigando inclusive o governo a vender parte de suas reservas internacionais par ajudar 
[3200] novamente, o capital, ou seja os exportadores que nos momentos de crise, e mesmo 
[3201] que não estejam passando por ela, recorrem ao estado. Outro fator desestruturante é 
[3202] taxa Selic acima de 8,75%, o que configura uma das taxas de juros mais altas do mundo, 
[3203] dificultando o crescimento e o investimento.

[3204] Embora muitos critiquem o governo Lula, a crise só não e está sendo maior em virtude 
[3205] das medidas de caráter emergencial adotadas durante a crise e outras medidas de 
[3206] caráter estrutural que estão em curso. Dentre elas podemos destacar:

[3207] – Mecanismos de proteção social, como o bolsa família, que mesmo durante a crise 
[3028] teve aumento de recursos no percentual de 9% do PIB, mantendo o nível de consumo;

[3209] – Crescimento contínuo do salário mínimo;

[3210] – Crescimento do investimento público desde 2006, principalmente na infra-instrutora, 
[3211] via o PAC;

[3212] – Nova Política Industrial; 

[3213] Além dessas medidas, as intervenções do BC relativas ao câmbio externo atingiram U$ 
[3214] $ 72 bilhões, internamente houve redução dos depósitos compulsórios. Foram      
[3215] aportadas via o Tesouro Nacional, recursos de vulto ao BNDES, ao Banco do Brasil e à 
[3216] Caixa Econômica e por último, embora a contragosto do BC, as taxas de juros reais 
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[3217] caíram durante a crise para 5% ao ano. Houve ainda a renúncia fiscal com o intuito de 
[3218] estimular as vendas e produção, o que a nosso ver novamente favoreceu o capital e por 
[3219] outro lado aumentou o endividamento da classe trabalhadora,  o que poderá a médio e 
[3220] longo prazo trazer graves prejuízos ao proletariado, como a incapacidade do          
[3221] pagamento das dividas acumuladas.

[3222] É justo lembrar ainda a redução do imposto de renda, e o Programa “Minha Casa, 
[3223] Minha Vida”.

[3224] Apesar de todos esses avanços, não podemos deixar de lembrarmo-nos dos erros e descumprimento 
de promessas de campanha como:

[3225] - Reformas da previdência - com aumento de idade e período de contribuição para se 
[3226] aposentar, aposentadoria por invalidez onde o trabalhador é penalizado, com redução 
[3227] de salário;

[3228] - Descumprimento por parte do governo de diversos acordos assinados com os     
[3229] servidores públicos federais;

[3230] – Salário mínimo ainda muito aquém daquele previsto pelo DIEESE;

[3231] – Não criação do imposto sobre as grandes fortunas;

[3232] – Continuidade da política de desvalorização do servidor público;

[3233] – Política que privilegia o estado mínimo;

[3234] – Continuidade da política de Bresser Pereira que estabelece as carreiras típicas de 
[3235] estado;

[3236] – Manutenção do Fator Previdenciário;

[3237] – Criação de carreiras transversais, apenas par o nível superior, e mesmo assim sem 
[3238] atender todos os setores;

[3239] – Manutenção no Congresso Nacional de projetos de lei que prejudicam os 
[3240] trabalhadores o serviço público, tais como: PL 92 –  248 etc...

[3241] Assim no nosso entendimento embora muitos afirmem categoricamente que o s   
[3242] Projetos de Dilma e Serra sejam rigorosamente iguais, ocorre na realidade uma disputa 
[3243] entre neoliberalismo e desenvolvimentismo. E mesmo que alguns ainda afirmem que o 
[3244] que existe de real é uma da disputa entre desenvolvimentismo conservador e        
[3245] desenvolvimentismo democrático-popular, ou seja que a candidatura Serra expressa 
[3246] uma aliança entre setores neoliberais e setores desenvolvimentistas conservadores. A 
[3247] candidatura Dilma expressa uma aliança entre setores desenvolvimentistas,           
[3248] conservadores e democrático-populares.  Como não foi possível no primeiro turno a 
[3249] união desses últimos setores com as candidaturas de ultra-esquerda, Serra foi       
[3250] favorecido com o segundo turno das eleições. Não incluo Marina entre as candidaturas 
[3251] de esquerda. Seu discurso e suas alianças revelam, para quem tinha dúvida, que sua 
[3252] candidatura é social-liberal, ou como diria a canção, “Marina, menina Marina você se 
[3253] pintou..” É a direita jogando verde. Por tudo isto, a eleição de Dilma é condição     
[3254] necessária, embora não suficiente, para seguirmos avançando.
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3. BALANÇO DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO COM O GOVERNO LULA:

[3255] No Final do Governo FHC deveríamos de ter em torno de 39 tabelas salariais chegamos 
[3256] ao final do Governo  Lula  com  cerca  200  tabelas  salariais. O  modelo  de  Estado  foi 
[3257] mantido embora tenha o Governo feito diversos  concursos para os mais variados 
[3258] setores, sendo que na sua maioria para o nível superior, retornando ainda vários  
[3259] servidores demitidos no Governo Collor de Melo .

[3260] É claro que avançamos no reconhecimento ao nosso direito de Greve,  com a aprovação 
[3261] da convenção 151 da OIT.  

[3262] Este pequeno levantamento já nos da base para fazermos uma avaliação verdadeira e 
[3263] nos possibilita armar os companheiros para os próximos anos de um Governo novo que 
[3264] vai assumir ou não, todo este processo de negociação com os Servidores.

[3265] Em 2003 fizemos o lançamento da campanha salarial dentro do Congresso Nacional 
[3266] com todas as entidades dos Servidores Federais (CNESF), fomos recebidos na Casa Civil 
[3267] pela primeira vez por um Ministro daquela casa (José Dirceu) e na reunião              
[3268] apresentamos a nossa pauta unificada de Reivindicação, propomos a instalação de uma 
[3269] Mesa de Negociação que discutisse tudo sobre os Servidores e reestruturação de  
[3270] Ministérios e vinculadas .

[3271] O Ministro concordou e disse que levaria a proposta para o Governo, o nosso pedido foi  
[3272] aceito   e fomos  chamados  para  discutir   o formato desta mesa   (construímos em 
[3273] conjunto um regimento e um protocolo de intenções da Mesa Nacional de Negociação 
[3274] que serviria também para as demais mesas  setoriais ).

[3275] Estávamos indo bem nas negociações, até que para  nossa surpresa  o  Governo  passa    
[3276] direto  para  o Congresso Nacional  a proposta da Reforma da Previdência no Setor  
[3277] Público, criando uma crise política com as entidades que concordaram com os termos 
[3278] do protocolo de negociação assinados entre ambas as partes, o Governo não recua e a 
[3279] partir daí o processo de negociação passa a ser especifico nas mesas setoriais que até 
[3280] então eram apenas para negociar ás questões especificais dos Setores sem ter o poder 
[3281] de deliberação nas questões das tabelas salariais.

[3282] Neste processo é nítido que o Governo mantém a política salarial do Governo anterior, 
[3283] dando continuidade a proposta de estrutura remuneratória a partir das Gratificações de 
[3284] Desempenho e é evidente que na tática utilizada pelo governo privilegiando uns em 
[3285] detrimentos de outros fez com que as corporações com mais poder de mobilização 
[3286] melhorassem acima da média o seu poder aquisitivo, mais é obvio também que se 
[3287] compararmos a nossa remuneração em 2002  E AGORA EM 2010  vamos verificar um 
[3288] aumento real de nossa remuneração  e isso fez com que as negociações especificais 
[3289] ganhassem força em detrimento da Isonomia salarial e de Beneficíos  (neste caso 
[3290] conseguimos no executivo só a isonomia na per-capita dos planos de Saúde) mantendo  
[3291] também a quebra da paridade tendo em vista que os aposentados tem direito a 50 
[3292] pontos nas maiorias das gratificações de Desempenho.

[3293] Na nossa opinião essa é uma política central que temos que derrotar e enfrentar pois a 
[3294] continuar com assa política nós não vamos chegar ao que chamamos de unidade pois 
[3295] para chegarmos a ela só com uma verdadeira Isonomia .
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4. BALANÇO DO MOVIMENTO E DA CONDSEF 

[3296] Em 2003 mantivemos um Eixo único entorno de sermos contrários a Reforma da   
[3297] Previdência tivemos problemas políticos sérios entre as entidades e a CUT, isso     
[3298] desencadeou uma crise no movimento e durante o ano todo não teve nada de      
[3299] negociação com o Governo.

[3300] Neste processo houve desligamento de varias entidades da CUT, o que não foi o caso da 
[3301] Condsef, mas a divisão política entre as entidades foi um ponto positivo para o Governo 
[3302] continuar com o seu projeto de divisão pois perdemos muito tempo debatendo se 
[3303] iríamos sentar de novo ou não nas mesas de negociações .

[3304] Sabiamente o Governo começou a instigar as corporações a partir dos Ministérios nas 
[3305] chamadas Mesas de Negociações setoriais, começando apresentar propostas de   
[3306] Gratificações de Desempenho  (Denominando como carreiras), oferecendo valores 
[3307] diferenciados. Assim, a Condsef foi pressionada por diversos setores  para negociar com 
[3308] o Governo estes pseudos Planos de Carreiras .

[3309] O Governo com isso implementa a divisão entre os diversos setores não só da base da 
[3310] Condsef como também de outras entidades .

[3311] Hoje não conseguimos mais fazer uma Greve Geral no Serviço Público Federal, pois as 
[3312] greves hoje têm sido por melhora das tabelas existentes nos diversos setores. Hoje a 
[3313] nossa organização de sindicatos gerais está em perigo, pois não podemos deixar sermos 
[3314] ameaçados com a perspectiva de criação dos Sindicatos Específicos.

5. CARREIRAS TRANSVERSAIS    

[3315] Embora o governo saiba ser essa uma antiga reivindicação dos servidores, só nos  
[3316] contemplou em parte, pois as careiras e até as tabelas que apresenta vão na mesma via 
[3317] apresentada por Bresser Pereira, as famosas carreiras típicas de estado, que beneficiam 
[3318] apenas os setores que o governo denomina como típicos de estado, ou seja           
[3319] planejamento, fiscalização, arrecadação, etc.. . 

[3320] Na nossa avaliação devemos aproveitar a proposta do Governo e propor a criação de 
[3321] carreiras transversais em todos níveis, inclusive com  Isonomia de tabelas salariais.

6. PAUTA DE REIVINDICAÇÃO        

[3322] - Unificação das tabelas salariais dos servidores federais rumo a Isonomia (Salarial e de 
[3323] Benefícios)

[3324] - Reestruturação das diversas carreiras

[3325] - Inclusão de  todos os Níveis nas carreiras transversais com isonomia na tabela.

[3326] - Aumento da Gacen no mesmo patamar da Indenização de Campo.

[3327]- Garantir 100% para os aposentados e pesnionistas nas Gratificações de Desempenho e 
[3328] nas fixas(Ex.Gacen)
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[3329]- Aposentadoria integral com paridade e igualdade para os servidores intoxicado do 
[3330] Ministério da Saúde /Funasa com 35 anos de contribuição independente da idade.  

[3331]- Ascensão funcional  

[3332]- Plano de Carreira específico dos servidores administrativos do MTE                     

7. PLANO DE LUTAS 

[3333] Lançamento da campanha salarial no mês de Março 2011

[3334] Plenária da Condsef em Março  2011 para aprovar   o calendário de luta de 2011

Assinam essa tese: Ademar Rodrigues de Souza (GO), Gilberto Jorge Cordeiro Gomes(GO), Fátima Maria 
de Deus (GO), Márcia Jorge (GO), Vicente Gonçalves Ribeiro (GO), Vilmar Martins da Silva (GO),Marco 
Aurélio (GO), Gilson de Oliveira Filho (GO), João Nascimento (MS), Luis Claudio Braga (RJ), Sebastião 
Evandro Tavares (RJ).
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TESE 9

UMA PLATAFORMA PARA 
O MOVIMENTO SINDICAL - 
SINDICALISMO, AUTONOMIA E LUTA

1. O CARÁTER DUPLO DO MOVIMENTO SINDICAL

[3335] O movimento sindical, como surgiu no século XIX na Grã-Bretanha, era não apenas um 
[3336] movimento de defesa do padrão de vida da classe trabalhadora, mas também um 
[3337] movimento de contestação da ordem burguesa. O Estado burguês não reconhecia os 
[3338] sindicatos, mas os combatia, colocando-os na ilegalidade.

[3339] Entretanto, sobretudo depois das revoluções de 1848, o Estado começa a adotar uma 
[3340] postura diferente em relação ao movimento sindical. Esse movimento é, de certa 
[3341] forma, correspondido pelo movimento operário: trata-se da política de “aliança entre a 
[3342] classe operária e o Estado”. Trata-se, do ponto-de-vista do Estado, de conter as     
[3343] tendências auto-destrutivas do capital, para permitir a continuidade do próprio     
[3344] sistema. Deixado a si mesmo, o capital reduz a classe trabalhadora a um nível de   
[3345] pauperismo que a impede de participar do sistema como consumidora, ao mesmo 
[3346] tempo que torna a gestão política da sociedade cada vez mais difícil.

[3347] A partir de então, o movimento sindical passa a apresentar um caráter híbrido: de um 
[3348] lado, é um instrumento essencial para a defesa do padrão de vida da classe            
[3349] trabalhadora. De outro, é útil para a dominação burguesa como um instrumento de 
[3350] regulação contra a excessiva concentração de renda, e portanto, de sustentação da 
[3351] demanda agregada. Desta forma, os sindicalistas arriscam-se sempre a se tornar   
[3352] agentes da dominação capitalista.

[3353] Essa dificuldade é ainda reforçada pelo fato de que o sindicalismo passa também a 
[3354] constituir uma opção de vida para alguns trabalhadores. Essencialmente, o sindicato é 
[3355] um corretor dos salários, e subsiste economicamente a partir dessa função. Isso    
[3356] permite a uma parcela da classe se destacar da atividade produtiva, para viver dessa 
[3357] corretagem. Essa tendência se torna ainda mais aguda nos períodos de refluxo da luta 
[3358] de classes.

2. A CRISE ECONÔMICA E O MOVIMENTO SINDICAL

[3359] A crise internacional marca o fim da capacidade do neoliberalismo de garantir ao capital 
[3360] o aumento dos lucros. Até o momento, não há indícios de que a burguesia tenha  
[3361] conseguido encontrar uma fórmula alternativa capaz de resolver essa problemática. 
[3362] Assim, há motivos para crer que estamos passando da ofensiva do grande capital para 
[3363] uma situação de equilíbrio, ainda que um equilíbrio num ponto muito ruim para os 
[3364] trabalhadores. Mas o fim da ofensiva do grande capital e o início de uma situação de 
[3365] equilíbrio nos permite pensar nos passos a dar para retomarmos a iniciativa. É nesse 
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[3366] sentido que apresentamos aqui alguns pontos no sentido de inserir a CONDSEF na 
[3367] busca de uma retomada do movimento sindical brasileiro.

[3368] Por outro lado, a economia brasileira tem resistido bem à crise, a ponto de que muitos 
[3369] têm cultivado a crença de que a crise já se encontra superada, ou de que os seus efeitos 
[3370] sobre o Brasil serão limitados. Ora, é verdade que a economia brasileira se encontra 
[3371] razoavelmente bem estruturada, permitindo minimizar ou adiar os reflexos da crise 
[3372] internacional. Mas é também verdade que a economia brasileira continua a ser, e na 
[3373] verdade é cada vez mais, imbricada na economia mundial, de forma que é impossível 
[3374] evitar o rebatimento da crise mundial no Brasil.

[3375] Assim, a dimensão da crise no Brasil depende em primeiro lugar da profundidade da 
[3376] crise mundial. Se esta já tivesse cumprido o seu curso, seria o caso de concluir que o 
[3377] Brasil saiu dela ileso, e até mesmo fortalecido, na medida em que seu peso econômico 
[3378] em uma economia mundial mais fraca aumenta, e principalmente na medida em que 
[3379] seu peso político se fortalece com base no sucesso de suas fórmulas para o            
[3380] enfrentamento da crise.

[3381] É verdade que a crise, de uma forma geral, parece ter abrandado a nível internacional. 
[3382] Infelizmente, não é possível ainda acreditar que a crise mundial já se esgotou; ao  
[3383] contrário, como os recentes acontecimentos na Irlanda demonstram, ela continua a 
[3384] ferver, ainda que em fogo brando, o que indica a possibilidade de que ela ainda se 
[3385] aprofunde consideravelmente no próximo período. O “sucesso brasileiro”, portanto, 
[3386] ainda precisa ser confirmado.

[3387] Isto nos remete à discussão do conteúdo desse sucesso. Em primeiro lugar, ele se deve 
[3388] a uma política muito menos medrosa que a dos governos anteriores desde pelo menos 
[3389] Figueiredo. E é claro que essa diferença reflete um conteúdo de classe: a burguesia 
[3390] brasileira há muito que aceitou seu papel subordinado numa ordem internacional 
[3391] controlada pelos países centrais, e é somente o fato de que ela não controla          
[3392] inteiramente o governo Lula que explica uma política econômica centrada no         
[3393] crescimento econômico. Esta reflete, evidentemente, a pressão das classes populares 
[3394] por melhores condições de vida.

[3395] Entretanto, não é possível aceitar que o centro da nossa luta seja a “retomada do 
[3396] crescimento”. “Crescimento”, no contexto de uma sociedade capitalista, é crescimento 
[3397] da acumulação do capital e da exploração dos trabalhadores. É óbvio que, na medida 
[3398] em que a produção cresça, o desemprego tende a diminuir e os salários a aumentar, 
[3399] mas muitíssimo menos do que os lucros. Em resumo, o crescimento significa que mais 
[3400] migalhas vão cair da mesa. É claro que não se trata de rejeitar as migalhas, mas a nossa 
[3401] luta é para virar a mesa, o que é completamente diferente.

[3402] O que o crescimento pode nos trazer de positivo é principalmente a maior dificuldade 
[3403] dos patrões em jogar com o medo do desemprego, é a redução da competição      
[3404] individual entre os trabalhadores. Isso deve ser aproveitado a fundo, para reorganizar a 
[3405] classe e obter tantas conquistas quanto possível. Mas é loucura fazer do crescimento 
[3406] um eixo político, porque, numa sociedade capitalista, as fases de crescimento e refluxo 
[3407] sempre se alternam; se não nos prepararmos para o próximo refluxo, vamos perder 
[3408] nele tudo que tivermos conseguido obter na expansão.

[3409] Vejamos o que seria indispensável conquistar nesta conjuntura favorável, a fim de nos 
[3410] prepararmos minimamente para conjunturas mais difíceis.
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2.1. Unidade da categoria

[3411] Nos últimos anos, os servidores públicos federais têm caído no canto da sereia da 
[3412] divisão. É a ilusão de que os segmentos diversos dentro do funcionalismo podem obter 
[3413] melhores resultados nas lutas pelas suas reivindicações se as afirmarem de forma 
[3414] isolada, e até competitiva em relação às reivindicações de outros setores.

[3415] Esta ilusão parte de uma constatação que é bastante real. Há setores dentro do    
[3416] funcionalismo público que são, de certa forma, privilegiados pelo Estado quando se 
[3417] trata de atender reivindicações: o Ministério da Fazenda, o Ciclo de Gestão, o Banco 
[3418] Central, os diversos grupos cuja atividade resulta diretamente em arrecadação. Estes 
[3419] setores sempre tiveram maior poder de barganha, e sempre fizeram valer suas      
[3420] reivindicações específicas por sobre as reivindicações do conjunto da categoria. Isto é 
[3421] assim porque as atividades desses segmentos são diretamente essenciais ao          
[3422] funcionamento do próprio Estado, ou ao funcionamento do sistema capitalista.

[3423] A vitória eleitoral das esquerdas, em 2002, e a confusão entre governo e Estado, da 
[3424] nossa parte, criou as condições para uma verdadeira corrida entre os diversos       
[3425] segmentos do funcionalismo, na medida em que pareceu que, a partir de então, o 
[3426] Estado não mais privilegiaria os servidores cuja atividade é mais importante para o 
[3427] capital. Criou-se a ideia de que era possível demonstrar aos novos gestores do Estado a 
[3428] importância dos diversos segmentos para “a sociedade”, “o povo”, “a cidadania”, etc.

[3429] Isso se combinou com uma outra ilusão: a de que, como os governantes agora estavam 
[3430] “do nosso lado”, “do lado dos trabalhadores”, não precisaríamos mais realmente lutar 
[3431] pelos nossos interesses imediatos, que estariam automaticamente cobertos pelas 
[3432] promessas eleitorais.

[3433] Os acontecimentos dos últimos anos demonstraram a falsidade desses dois raciocínios. 
[3434] Mais claramente, ficou óbvio que, por mais comprometido que um governo seja com as 
[3435] reivindicações dos trabalhadores em geral e dos servidores públicos em particular, é 
[3436] absolutamente essencial mantermos a luta por nossas reivindicações. O governo, 
[3437] qualquer governo, tem suas prioridades próprias, que não são discutidas                 
[3438] prioritariamente com os servidores, que precisam continuar a lutar, a se organizar e a 
[3439] reivindicar.

[3440] Um pouco menos claro, por que houve algumas conquistas isoladas, mas de qualquer 
[3441] forma perceptível, é que o caminho da divisão, da competição entre os segmentos de 
[3442] servidores, das tentativas de “demonstrar” a importância específica deste ou daquele 
[3443] órgão, desta ou daquela atividade, também não funciona. O governo permitiu que as 
[3444] reivindicações florescessem, que a categoria se dividisse e se confundisse; atendeu 
[3445] então algumas reivindicações (não por acaso, aquelas que mais interessava ao Estado 
[3446] que fossem atendidas) e colocou as negociações em banho-maria, para evitar aumentar 
[3447] os gastos.

[3448] Entendemos que a tática de negociar separadamente as reivindicações dos diversos 
[3449] segmentos se esgotou completamente. Os servidores públicos constituem uma única 
[3450] categoria, que precisa, para demonstrar força e poder de negociação, agir de forma 
[3451] unificada. É evidente que existem setores específicos que podem obter maiores ganhos 
[3452] imediatos de outra forma; mas isto não vai acontecer para toda a categoria.

[3453] Assim, acreditamos que a recomposição do Regime Jurídico Único, o combate pelo fim 
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[3454] das aventuras administrativas com outros regimes, sem prejudicar os trabalhadores 
[3455] que foram envolvidos nessas manobras irresponsáveis, e um plano único de carreiras 
[3456] para o serviço público federal (um único plano com muitas carreiras, e não um      
[3457] “carreirão” indiscriminado) são prioridades para as lutas da categoria no próximo 
[3458] período. Ainda, é claro, será necessário equacionar a situação das pessoas contratadas 
[3459] sob regimes que visavam substituir os servidores públicos, ou que foram desviados de 
[3460] suas funções originais nessa direção: celetistas, terceirizados, conveniados, estagiários, 
[3461] etc.

[3462] Outra questão que é preciso colocar na ordem do dia é o combate às gratificações de 
[3463] “produtividade” no âmbito do serviço público. O serviço público é essencialmente 
[3464] “improdutivo”, o que não significa dizer que seja desnecessário. Assim, as tentativas de 
[3465] medir uma suposta “produtividade” estão fadadas ao fracasso. Nossa discussão deve 
[3466] recolocar o problema em seus devidos termos: as gratificações de “produtividade” são 
[3467] uma tentativa de contornar a questão fundamental, a fragilidade da estrutura gerencial 
[3468] do serviço público, em grande parte devida à politização de funções de direção     
[3469] essencialmente técnicas. No nosso entender, isso se combate com a profissionalização 
[3470] do serviço e, sobretudo, das chefias. Uma gestão mais aberta e democrática,          
[3471] permitindo a participação tanto dos servidores quanto da população usuária dos  
[3472] serviços, é muito mais útil para o aprimoramento do serviço público que tentativas de 
[3473] medir o imensurável.

[3474] Além disso, é preciso recolocar na ordem do dia, para nós, a discussão da unificação 
[3475] sindical do conjunto do ramo Serviço Público, superando as barreiras entre os        
[3476] servidores federais e os estaduais e municipais. É evidente que essa unificação deve 
[3477] levar em conta as especificidades de cada esfera, e a necessidade de manter          
[3478] mecanismos de mobilização que viabilizem a luta por reivindicações específicas. Mas 
[3479] ela se torna necessária, tanto para aumentar nosso poder de negociação, quanto para 
[3480] começar a enfrentar as questões que discutiremos a seguir.

2.2. Unidade da classe trabalhadora

[3481] Entretanto, a unidade da categoria, embora essencial, é insuficiente para o             
[3482] atendimento das nossas necessidades. Os servidores públicos são parte da classe  
[3484] trabalhadora, de cujo destino, no fundamental, compartilham. Muitas coisas têm sido 
[3485] tentadas para nos convencer de que somos “especiais”, de alguma maneira            
[3486] privilegiados ou mais importantes do que outros trabalhadores. Algumas dessas coisas 
[3487] são simplesmente falsas, outras contém alguma verdade, mas devem ser entendidas 
[3488] dentro de um contexto diferente daquele que geralmente fica subentendido.

[3489] Uma primeira questão, naturalmente, diz respeito ao regime dos servidores públicos, o 
[3490] qual contém, de fato, uma série de “privilégios“, na forma, sobretudo, de um regime de 
[3491] aposentadoria um pouco menos injusto, e de uma estabilidade muito maior do vínculo 
[3492] do servidor com o Estado, quando comparado ao vínculo dos demais trabalhadores 
[3493] com os seus respectivos empregadores.

[3494] Evidentemente, os servidores públicos não se opõem, de maneira alguma, à extensão 
[3495] dessas vantagens a todos os trabalhadores; muito pelo contrário. O motivo pelo qual 
[3496] nos opomos a um nivelamento por baixo, isto é, a fragilização ou supressão da      
[3497] estabilidade dos servidores, contudo, não corresponde apenas à defesa do interesse da 
[3498] nossa própria categoria, por mais legítimo que isso, por si mesmo, fosse. A piora do 
[3499] regime de aposentadoria dos servidores faria – como aliás, na medida em que já foi 
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[3500] implementada, já faz – com que os servidores retardem ao máximo a sua saída do 
[3501] serviço ativo, reduzindo a necessária renovação do quadro de servidores e as         
[3502] oportunidades de acesso ao serviço público aos mais jovens. E a redução da           
[3503] estabilidade diminuiria a independência dos servidores diante das pressões daqueles 
[3504] que buscam utilizar o Estado para fins privados.

[3505] Uma segunda questão com que se busca nos contrapor aos demais trabalhadores é a 
[3506] forma de ingresso no serviço público – o concurso público. É claro que o concurso, na 
[3507] medida em que dificulta o ingresso no serviço público, torna os servidores, em média, 
[3508] um pouco mais qualificados do que a massa de trabalhadores no setor privado. Mas 
[3509] isto só se justifica na medida em que procura assegurar um serviço de melhor qualidade 
[3510] ao conjunto da população, isto é, daqueles que não passaram, e inclusive daqueles que 
[3511] jamais conseguiriam passar, num concurso público.

[3512] A última década tornou evidente que os servidores públicos, por si mesmos, podem 
[3513] conquistar muitas coisas, mas não são capazes de, sem o apoio do conjunto da classe 
[3514] trabalhadora, defender o serviço público contra as tentativas de “flexibilizar“ tanto o 
[3515] ingresso nele quanto a saída. O que coloca para nós a difícil tarefa de negociar com os 
[3516] trabalhadores do setor privado o apoio às reivindicações dos servidores, num contexto 
[3517] em que os serviços públicos são de má qualidade, sobretudo para os mais carentes.

[3518] Neste contexto, entendemos que se coloca na ordem do dia uma campanha ampla em 
[3519] defesa dos serviços públicos, campanha que só será efetiva se for encampada pelo 
[3520] conjunto do movimento sindical combativo, isto é, daquele representado na CUT. Essa 
[3521] defesa só pode ser considerada completa se incluir a necessidade de concurso público 
[3522] na seleção de novos servidores.

[3523] Além disso, é preciso equacionarmos algumas questões importantes no nosso       
[3524] relacionamento com algumas categorias de trabalhadores que se ligam de forma mais 
[3525] próxima com o serviço público: os vigilantes, os trabalhadores em serviços de limpeza e 
[3526] conservação e manutenção predial, e os trabalhadores em processamento de dados, 
[3527] sobretudo. Estes trabalham com frequência dentro dos órgãos públicos, que costumam 
[3528] até mesmo limitar o acesso dos sindicatos respectivos aos seus representados. Além 
[3529] disso, eles substituem contingentes de trabalhadores que eram antigamente         
[3530] concursados como servidores.

[3531] No caso do serviços de vigilância, limpeza, conservação e manutenção, nos quais parece 
[3532] ser inviável o retorno aos quadros do serviço público, propomos o início da discussão da 
[3533] criação de uma empresa pública que substitua as prestadoras de serviço privadas, 
[3534] verdadeiras máquinas de moer carne humana, no atendimento aos prédios públicos, e 
[3535] atue no mercado de trabalho como um regulador contra a superexploração promovida 
[3536] pelos empresários privados do setor (ou seja, aproximadamente a situação que já existe 
[3537] no processamento de dados).

3. ENFRENTAMENTO DAS “REFORMAS”

[3538] Embora o governo Lula tenha feito algumas mudanças positivas para os servidores 
[3539] públicos, e para a população usuária dos serviços públicos – a retomada dos concursos 
[3540] públicos e a interrupção das contratações em regime celetista, por exemplo –, alguns 
[3541] episódios demonstram que a ruptura com o modelo proposto pelos tucanos ainda não 
[3542] é completa. A famigerada reforma da previdência é o melhor exemplo.
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[3543] Ali se buscou substituir o regime de previdência solidária – em que o conjunto dos 
[3544] trabalhadores ativos contribuem para o conjunto de trabalhadores aposentados ou 
[3545] temporariamente inativos, por um modelo de previdência individualizado e de      
[3546] capitalização, em que cada trabalhador contribui para a sua própria aposentadoria 
[3547] futura. É claro que este último modelo é intrinsecamente muito mais privatizável do 
[3548] que o outro, o que aguçou os temores de um processo de rápida privatização. É    
[3549] importante reconhecer que este não deslanchou, embora o que provavelmente o 
[3550] impediu foi a disputa entre as empresas privadas e o setor da aristocracia sindical que 
[3551] se assenhoreou dos fundos de pensão.

[3552] Entretanto, permanece o problema do déficit da previdência. Se a reforma de 2003 
[3553] proporcionou algum alívio nas contas, este foi temporário, e a pressão por uma nova 
[3554] reforma, ainda mais drástica, deve voltar. É muito difícil enfrentar essa questão com um 
[3555] posicionamento meramente defensivo, por que as dificuldades financeiras da        
[3556] previdência são muito reais, e não podem ser sanadas simplesmente com a repressão 
[3557] da corrupção e dos desvios de verbas. É evidente que a expectativa de vida da       
[3558] população aumentou, o que significa que a proporção entre o tempo que os indivíduos 
[3559] vivem de aposentadoria e o tempo que contribuem para o sistema aumentou.       
[3560] Portanto, a pressão para o aumento do período aquisitivo é quase irresistível, se outros 
[3561] fatores não forem trazidos para a discussão. Um desses fatores é a entrada de novos 
[3562] trabalhadores no sistema: é impossível manter o sistema atual sem que haja um   
[3563] considerável aumento no número de novos trabalhadores. E isto, nas condições de um 
[3564] sistema capitalista maduro, em que expansões espetaculares são cada vez menos 
[3565] prováveis, só pode acontecer mediante uma redução na jornada de trabalho.

[3566] Por outro lado, no passado recente, a reforma sindical e trabalhista naufragou devido à 
[3567] resistência de alguns setores do patronato, particularmente a negociar o                 
[3568] reconhecimento das Organizações por Local de Trabalho, mas também de certos  
[3569] setores do sindicalismo mais atrasado em questões como a unicidade sindical e a  
[3570] transformação do imposto sindical, com a proposta de tornar obrigatória a sua      
[3571] aprovação em assembléia. As organizações de resistência dos trabalhadores souberam, 
[3572] corretamente, aproveitar essas dissenções para ajudar a barrar o projeto, o qual era, 
[3573] para nós, inaceitável por outros motivos: a “representatividade derivada“ e o “Estatuto 
[3574] Padrão“, que, combinados, permitiam ao Estado interferir na organização sindical (para 
[3575] piorar, utilizando-se das centrais sindicais como instrumento dessa interferência.

[3573] Entretanto, se de fato estamos saindo de uma conjuntura marcada pela ofensiva dos 
[3574] nossos inimigos, simplesmente resistir aos projetos deles não é mais suficiente. É 
[3575] preciso procurar retomar a iniciativa, o que neste caso significa, evidentemente, buscar 
[3576] compor um projeto alternativo de reforma trabalhista, e, sobretudo, de reforma   
[3577] sindical, este baseado essencialmente na completa autonomia da organização dos 
[3578] trabalhadores diante do Estado e dos patrões. Ou seja, uma reforma sindical que se 
[3579] caracterize não por um novo ordenamento jurídico dos sindicatos, mas por uma   
[3580] retirada do Estado desse campo, deixando livre o terreno aos trabalhadores, e       
[3581] regulando apenas, onde for o caso, as obrigações e direitos dos patrões diante da 
[3582] organização dos trabalhadores.

[3583] No que toca à reforma trabalhista, por outro lado, é possível avançar sobretudo na 
[3584] questão da jornada de trabalho. Uma redução substancial, ou, até mesmo uma escala 
[3585] móvel de horas de trabalho, reajustada em função do índice de desemprego, podem 
[3586] ser ativamente reivindicadas e devem servir principalmente a finalidades organizativas: 
[3587] retomar o processo de unificação do movimento sindical sob as direções mais       
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[3588] combativas, e iniciar a superação do fosso até agora existente entre a organização 
[3589] sindical e os trabalhadores desempregados.

4. RELAÇÃO COM O GOVERNO

[3590] No geral, o movimento dos servidores conseguiu acertar mais do que errar na relação 
[3591] que era necessário manter com o governo Lula. A recusa em seguir os dois caminhos 
[3592] mais óbvios – a subordinação do movimento sindical às políticas do governo, sob a idéia 
[3593] de que o governo era “nosso“, e a confusão entre reivindicação sindical independente e 
[3594] oposição política (ou seja, na prática, subordinação às políticas da oposição) – salvou o 
[3595] movimento sindical dos servidores do desaparecimento e da desintegração. Os setores 
[3596] do movimento sindical de direita entre os servidores – a Confederação dos Servidores 
[3597] Públicos do Brasil (CSPB) sobretudo – continuaram isolados, após terem inicialmente se 
[3598] iludido com a idéia de que a categoria poderia tomá-los por uma alternativa de direção 
[3599] combativa agora que o “patrão“ Estado era dirigido pela esquerda. E os setores que 
[3600] buscaram dividir o movimento sindical “pela esquerda“, decretando a “falência“ da CUT 
[3601] e buscando criar uma nova central a partir da CONLUTAS, ou, menos ousadamente, 
[3602] uma organização paralela, a Intersindical, obtiveram um sucesso limitado entre os 
[3603] servidores (e praticamente nenhum entre os trabalhadores do setor privado).

[3604] Nossa proposta continua a ser essencialmente a mesma que para o período anterior: 
[3605] independência sindical em primeiro lugar, sem dar nenhuma margem a ser entendida 
[3606] como aproximação com as propostas reacionárias ou aventureiras da oposição política. 
[3607] Mas é preciso agora começar a ousar um pouco mais: resistir, apenas, não é mais 
[3608] suficiente.

5. ORGANIZAÇÃO POR LOCAL DE TRABALHO

[3609] A organização de base, que, no caso do movimento sindical é necessariamente      
[3610] organização por local de trabalho, é o pilar central de qualquer movimento social que 
[3611] pretenda influir efetivamente na sociedade. Infelizmente, o longo período de lutas na 
[3612] defensiva fez com que a organização nos locais de trabalho retrocedesse. Nos casos 
[3613] mais graves, elas não apenas desapareceram, como a própria memória de sua       
[3614] existência foi suprimida.

[3615] A situação atual, assim, parece constituir uma base sólida para o aprofundamento da 
[3616] organização de base dos servidores. Para que isso possa constituir um avanço        
[3617] expressivo do nosso movimento no próximo período, é preciso, além da vontade   
[3618] política de estabelecer as organizações por local de trabalho (OLTs) como prioridade da 
[3619] direção da CONDSEF, orientar as entidades de base nesse sentido, estimulando o  
[3620] levantamento criterioso de todos os locais. Se a CONDSEF continuar participando das 
[3621] Mesas Setoriais de Negociação, o estabelecimento de locais próprios das Delegacias 
[3622] Sindicais deve ser prioridade nas negociações, mesmo sendo prática proibida pela 
[3623] legislação vigente. Da mesma forma, a questão deve ser objeto de ativa agitação em 
[3624] qualquer discussão envolvendo Reforma Sindical – evidentemente, não se pode levar a 
[3625] sério a disposição do governo de reformar qualquer coisa referente aos sindicatos, 
[3626] enquanto não mudar a legislação que proíbe a cessão de espaços nos órgãos públicos à 
[3627] organização por local de trabalho (com que moral o governo vai impor ao patronato 
[3628] uma cessão semelhante, quando não a implementa nas suas propriedades?)

[3629] Outro passo fundamental na direção de OLTs efetivas é um programa voltado à     
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[3630] formação política e sindical dos dirigentes de base e dos delegados sindicais (e dos 
[3631] companheiros dispostos a cooperar com os delegados sindicais na organização e   
[3632] atuação das secretarias). Esta formação deve incluir noções gerais sobre a organização 
[3633] da produção numa sociedade capitalista, sobre o funcionamento do Estado, e sobre os 
[3634] impactos da política e da economia nos locais de trabalho, de maneira a subsidiar as 
[3635] ações dos companheiros na base.

Sindicalismo, Autonomia e Luta

Assinam esta tese: Francisco Machado – IBAMA / Mírian Vaz Parente – IBAMA / Eduardo Mariano – 
CINDACTA / Luís Henrique – MPO / Maria de Jesus – INCRA / Fernanda Vidal – CNPq / Gerson Ster-
nardt - IBAMA
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TESE 10

PELA VITÓRIA DE TODOS, CONSTRUÍDA 
POR TODOS E PARA TODOS

1. INTRODUÇÃO

[3636] A experiência dos servidores administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego com 
[3637] o movimento reivindicatório pelo Plano Específico de Carreira fez com que a categoria 
[3638] refletisse sobre as dificuldades e desigualdades ocorridas nos processos de negociação, 
[3639] levando ao amadurecimento de questões que serão colocadas a seguir, no intuito de 
[3640] colaborar para a compreensão do momento atual, bem como apontar soluções para 
[3641] que, no futuro, não voltem a ocorrer os mesmos problemas enfrentados pela categoria.

[3642] As reflexões desta Tese nasceram em virtude da desigualdade presente nas            
[3643] negociações, da concepção de carreiras transversais e das discussões sobre negociação 
[3644] coletiva no serviço público, o que leva à discussão sobre o modelo atual de             
[3645] representação.

2. ANÁLISE DE CONJUNTURA

[3646] Apesar do muito que se avançou na organização dos trabalhadores no Serviço Público 
[3647] Federal e da maior conquista já alcançada pelos movimentos de trabalhadores no 
[3648] Brasil, que foi a ascensão do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República, os 
[3649] desafios a serem enfrentados pelos Servidores Públicos ainda são muitos.

[3650] O primeiro desses desafios e, talvez o maior deles no momento, diz respeito a       
[3651] administrar as expectativas que a eleição do Presidente Lula trouxe aos servidores 
[3652] públicos federais que amargavam oito anos de arrocho do Governo FHC. A implantação 
[3653] da Mesa Nacional de Negociação Permanente e das mesas setoriais foram passos que 
[3654] sinalizavam para os servidores que a política de gestão de recursos humanos começava 
[3655] a valorizar a negociação coletiva no serviço público.

[3656] No entanto, o processo de frustração das expectativas começou quando essa dinâmica 
[3657] de construção não foi respeitada, e, muitas categorias, após a constatação de que a 
[3658] prática estava muito longe da teoria e que esse instrumento “democrático” de      
[3659] negociação não garantiria o cumprimento de acordos assinados, recorreram à greve, o 
[3660] que ocasionou frustração maior: os acordos assinados na Mesa Permanente passaram a 
[3661] ser utilizados para atacar a legalidade das greves e muitas, em virtude disso, foram 
[3662] consideradas ilegais pela Justiça Federal. Com isso, as negociações têm figurado como 
[3663] “simulações”, desacreditando todo esse processo.

[3664] O segundo desafio está relacionado à afirmação das entidades representativas dos 
[3665] servidores públicos, a fim de evitar que se confundam os papéis entre a militância no 
[3666] movimento de trabalhadores e a militância partidária. Tem-se observado um esforço 
[3667] das entidades representativas dos servidores em superar esse obstáculo, mas muito 
[3668] ainda precisa ser feito no sentido de superar as críticas e que não restem dúvidas à base 
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[3669] que as entidades estão do lado que deveriam estar.

[3670] Por último, o desafio está na necessidade de avançarmos no sentido de fortalecer e 
[3671] unificar a luta dos servidores públicos federais e firmar posicionamento nesse sentido.

[3672] A Secretaria de Recursos Humanos/MPOG tem trazido experiências advindas da    
[3673] Reforma do Aparelho do Estado que criam “elites” no serviço público e promovem o 
[3674] esfacelamento dos órgãos públicos, estimulando a saída de servidores por meio de 
[3675] concursos para órgãos que pagam melhores salários. Se alguns órgãos pagam melhores 
[3676] salários para as mesmas atividades é porque em algum momento algumas categorias 
[3677] foram beneficiadas e outras não.

[3678] É necessário refletirmos sobre os desafios que temos à frente sem desconsiderar a 
[3679] prática que nos fez chegar ao cenário atual que prejudica a unicidade e a mobilização 
[3680] dos servidores públicos federais em torno dos mesmos objetivos.

[3681] Analisando o cenário, veremos que há um estímulo à saída dos servidores de nível 
[3682] médio para que sejam substituídos por servidores de nível superior, há algo de      
[3683] transversal nisso? Não, o conceito de transversalidade não tem relação com nível de 
[3684] escolaridade.

[3685] Os concursos realizados para a área administrativa da CPST e da PGPE no Governo Lula 
[3686] foram uma obrigação, em cumprimento a um Termo de Ajuste de Conduta. A        
[3687] terceirização existente nas áreas fim dos órgãos do Governo Federal é considerada 
[3688] inconstitucional, por isso houve a necessidade de realização de concursos públicos e 
[3689] muitos administrativos ingressaram no serviço público, freando um pouco o           
[3690] “esvaziamento” que vinha ocorrendo em diversas áreas nas quais predominava a 
[3691] terceirização.

[3692] Não há política de desenvolvimento de recursos humanos para essas áreas, o exemplo 
[3693] disso está na greve do MTE, que ultrapassou cinco meses de duração sem que       
[3694] nenhuma proposta concreta tenha sido apresentada para os servidores pelo MPOG. 
[3695] Para administrar pessoas, não se pode partir do pressuposto que há uma parte     
[3696] essencial (as carreiras típicas de estados e de outros órgãos que têm planos de carreira 
[3697] específicos) e a outra secundária (o resto dos servidores públicos federais). Todos são 
[3698] importantes para o produto final, cada um em sua área de competência, afinal, a  
[3699] própria relação com a “área fim” deixa clara a relevância da atividade

[3700] É necessária uma postura pró-ativa das entidades representativas para fazer valer os 
[3701] acordos e frear o processo de esfacelamento de algumas áreas do serviço público, 
[3702] como está ocorrendo no Ministério do Trabalho e Emprego, onde muitos dos servidores 
[3703] aprovados em concurso, quando não recusam a vaga, não completam um ano de 
[3704] serviço no órgão, pedindo exoneração para assumir postos em outros órgãos, em busca 
[3705] de melhor valorização profissional e melhores condições de trabalho.

3. MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO DO MTE: UMA VITÓRIA SETORIAL QUE PODE 
SER UMA VITÓRIA DE TODOS

[3706] Passando ao acordo assinado para os integrantes da CPST em 2008, vimos que os 
[3707] acordos com as categorias foram feitos em separado. A junção das áreas de Saúde, 
[3708] Trabalho e Previdência para, em seguida, discutir o que seria específico somente  
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[3709] prejudicou as três áreas. Assim como os servidores do PGPE, a CPST ficou em segundo 
[3710] plano, com a promessa futura de discussão específica. Outras categorias naquele  
[3711] mesmo ano assinaram acordos posteriores, com tratamento diferenciado.

[3712] “Os representantes dos servidores seguiram justificando que, quando houve assinatura 
[3713] dos acordos em 2008, houve o reconhecimento de que a PGPE e CPST foram          
[3714] prejudicadas e que a cláusula nona, que prevê a abertura da discussão para             
[3715] implantação da carreira, seria uma forma de reparar isso.” (Relatório da Reunião  
[3716] administrativos do MTE e MPOG de 03/09/10)

[3717] Não bastasse essa discriminação, o MPOG desconheceu o Plano de Carreira Específico 
[3718] dos Administrativos do MTE produzido na Mesa Setorial de Negociação.                  
[3719] Inconformados, os servidores recorreram à Greve.

[3720] Em menos de um ano foram dois períodos em greve do MTE. O primeiro, em novembro 
[3721] de 2009, durou pouco mais de um mês e foi suspensa em dezembro do mesmo ano, 
[3722] após formalização pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) de 
[3723] uma súmula contendo o compromisso de discutir, até fevereiro do próximo ano (2010), 
[3724] a pauta de reivindicações dos servidores. 

[3725] No semestre seguinte, em abril de 2010, contrariados com a resposta negativa do 
[3726] governo em relação a sua proposta, os servidores retomaram a greve. Dentre as vinte e 
[3727] sete unidades da federação, vinte e quatro aderiram à greve, inclusive o Distrito   
[3728] Federal. 

[3729] A justificativa do MPOG para não atender os servidores do MTE é a de que não é  
[3730] política do governo tratar questões específicas por órgão, mas isso é refutado pelos 
[3731] servidores que apresentam dados das mais de 100 carreiras específicas já existentes no 
[3732] Governo Federal, grande parte delas, criadas na atual gestão.

[3733] Por sua vez, os servidores do MTE exigem tratamento igualitário e atenção para o 
[3734] órgão, que paga a seus servidores administrativos os mais baixos salários da           
[3735] Administração Direta Pública Federal. A disparidade salarial também ocorre           
[3736] internamente. Para os Auditores Fiscais do Trabalho, ligados ao MTE, o salário inicial é 
[3737] cerca de oito vezes maior do que se paga a um servidor administrativo que ingressa no 
[3738] mesmo órgão. Diferentemente ocorre em muitas outras áreas do Executivo Federal, 
[3739] como é o caso da Receita Federal, onde não existem duas carreiras distintas como no 
[3740] MTE.

[3741] Os dados sobre o último concurso realizado para ingresso no MTE revelam que a  
[3742] política de gestão de recursos humanos para a área administrativa (se é que existe) não 
[3743] tem tido sucesso, pois o órgão não consegue manter seus profissionais, cerca de 40% 
[3744] dos servidores que ingressaram entre 2009 e 2010 pediram exoneração ou sequer 
[3745] aceitaram ser nomeados para trabalhar no órgão, devido aos baixos salários da     
[3746] categoria. 

[3747] No início da greve, houve retaliação com o corte de ponto. No entanto, os servidores 
[3748] comprovaram judicialmente que houve o descumprimento de acordo por parte do 
[3749] governo em instituir uma carreira para os servidores administrativos e a Justiça Federal 
[3750] proibiu essa prática. Com essa providência por parte dos servidores, o poder judiciário 
[3751] brasileiro recebeu o primeiro processo de dissídio coletivo do servido público federal 
[3752] proposto pela Condsef e pela CNTSS.
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[3753] “Os Servidores do MTE., na condição de vítimas de uma simulação negocial, aceitaram 
[3754] o desafio de construir um Novo Cenário nos Tribunais Superiores que garantisse a 
[3755] discussão de mérito sobre as matérias de interesse do funcionalismo público quanto ao 
[3756] acervo de direitos funcionais, buscando a ruptura com as posições adotadas na década 
[3757] de 90 onde a greve, a negociação e os acordos foram tidos como inconstitucionais pelo 
[3758] Supremo Tribunal Federal.”(Tânia Martins Leão, Relatório do Julgamento, 30/09/10).

[3759] Uma nova situação jurídica começou a ser criada quando o Dissídio de Greve dos  
[3760] Servidores Administrativos do MTE foi julgado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) no 
[3761] último dia 22/09/10, com a vitória dos servidores por sete votos favoráveis e apenas 
[3762] um contrário. No parecer do relator do processo no STJ, Ministro Hamilton Carvalhido, 
[3763] consta que 

[3764] “É legítima, pois, a pretensão formulada, de carreira exclusiva dos servidores do    
[3765] Ministério do Trabalho e Emprego, tanto quanto a pretensão de verem apreciada pela 
[3766] Mesa Central a proposta de Projeto de Lei que resultou das negociações na Mesa 
[3767] Setorial...”.

[3768] Com a vitória no STJ, nova etapa judicial precisa ser enfrentada pelos servidores do MTE 
[3769] no sentido de que seja cumprido o acordo pelo governo, que deve providenciar todos 
[3770] os encaminhamentos necessários à implantação do Plano de Carreira Específico visando 
[3771] corrigir os prejuízos acumulados em virtude da assinatura de acordos que colaboraram 
[3772] para o aumento da discriminação salarial no poder executivo federal.

[3773] Não obstante indicar um caminho a ser trilhado por outras categorias no sentido de 
[3774] resgatar a confiança nas instituições, a maior e mais importante conquista dos       
[3775] servidores administrativos do MTE foi construir a unicidade da base, o que fez valer sua 
[3776] vontade junto às entidades sindicais, fortalecendo o movimento e rompendo         
[3777] paradigmas. Mesmo com a suspensão da greve, o Comando Nacional e os Comandos 
[3778] Estaduais de Mobilização continuam atuantes.

[3779] O movimento também soube integrar ações políticas, jurídicas e junto à opinião   
[3780] pública, utilizando-se também de forma inteligente de ações junto à mídia e internet, 
[3781] com a articulação por meio de uma rede de relacionamento e fóruns que estão sendo 
[3782] mantidos e contribuem muito para o seu fortalecimento.

[3783] A experiência dos administrativos aponta para a necessidade de unificação das      
[3784] categorias com acordos não cumpridos pelo Governo para transformar a vitória do MTE 
[3785] em vitória para todos.

4. CARREIRA TRANSVERSAL: PREJUÍZO PARA OS SERVIDORES

[3786] Quanto à carreira transversal, proposta pelo MPOG, a consideramos altamente     
[3787] excludente, pois abrange apenas servidores de nível superior, para áreas de políticas 
[3788] sociais. Os servidores administrativos do MTE, tanto os de nível médio como os de nível 
[3789] superior lidam com políticas sociais vinculadas ao Programa Seguro Desemprego e não 
[3790] aceitam que uma carreira nova seja criada sem que haja inclusão dos servidores que já 
[3791] trabalham na área. 

[3792] Muitos devem ainda se perguntar o porquê da presença de uma Diretora da SRH, Sra. 
[3793] Marcela Tapajós em Plenária da Condsef apresentando as carreiras transversais aos 



119CADERNO DE TESES

[3794] servidores. Na ocasião, foi questionado à representante da SRH pelos servidores do 
[3795] MTE sobre qual seria a política da Secretaria para os administrativos, o que ficou sem 
[3796] resposta. Na verdade, aquela foi uma tentativa de convencer as representações dos 
[3797] servidores ali presentes de que haveria uma proposta feita para todos, mas a máscara 
[3798] caiu, ficando visível o engodo.

[3799] As carreiras transversais deveriam ser um instrumento de reestruturação e             
[3800] modernização das carreiras já existentes, conferindo mobilidade e ascensão profissional 
[3801] e não uma forma de excluir. Também não aceitamos o argumento de que, inicialmente, 
[3802] será criada uma “carreira vazia” para, em seguida, inserir os servidores que já        
[3803] trabalham da área.

[3804] Muitos devem se lembrar que essa discussão surgiu em 2006, quando a Condsef   
[3805] debateu e aprovou o documento denominado “Diretrizes gerais de Carreira para o 
[3806] Serviço Público”, mas a transversalidade proposta não possuía essa roupagem neo-
[3807] liberalista e elitista com que foi revestida pela SRH/MPOG, sob a inspiração das     
[3808] reformas administrativas promovidas no governo anterior e que colaboraram para a 
[3809] precarização dos serviços públicos. 

[3810] Na concepção inicial, a transversalidade representaria para o servidor a possibilidade de 
[3811] transitar entre diversos espaços de trabalho no serviço público, para o que seriam 
[3812] levados em conta o interesse público e a maior aptidão profissional demonstrada por 
[3813] ele para um determinado setor, uma vez que, ao longo de sua profissionalização, pode 
[3814] desenvolver aptidões e habilidades relacionadas à sua vocação pessoal que,           
[3815] eventualmente, poderiam ser melhor utilizadas em outros órgãos.

[3816] Nessa perspectiva, a transversalidade seria um instrumento, uma ferramenta que 
[3817] permitiria a “máxima mobilidade” e à administração pública possibilidades de melhor 
[3818] aproveitamento profissional dos servidores, considerando as finalidades de cada órgão.

[3819] A proposta de carreiras transversais apresentada pelo MPOG possui diferenças     
[3820] significativas em relação à idéia inicial proposta pelos servidores e deve ser feita a 
[3821] discussão sobre a mesma para que seja derrotada mais essa prática discriminatória 
[3822] proposta pelo MPOG. 

[3823] Propomos a Reestruturação das Carreiras Administrativas já existentes, abrangendo 
[3824] nível médio e superior, com equiparação salarial para todos os órgãos da administração 
[3825] pública federal e que a transversalidade seja apenas um meio de assegurar a          
[3826] mobilidade do servidor de acordo com as especificidades e habilidades desenvolvidas, 
[3827] com critérios técnicos pré-estabelecidos e universalizados para todos os servidores 
[3828] federais.

5. NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

[3829] O processo de negociação em torno do Projeto de Lei que institui a negociação coletiva 
[3830] no serviço público chama a atenção dos servidores do Ministério do Trabalho e     
[3831] Emprego pela ausência de ampla discussão com a base.

[3832] Também, esse processo desconsidera a competência do Ministério do Trabalho e 
[3833] Emprego, órgão responsável por “formular e propor políticas, programas e projetos 
[3834] para a democratização das relações do trabalho, em articulação com as demais políticas 
[3835] públicas, fortalecendo o diálogo entre Governo, trabalhadores e empregadores” e por 
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[3836] “elaborar e propor diretrizes e normas voltadas para a promoção da autonomia das 
[3837] relações entre trabalhadores e empregadores” (grifo nosso).

[3838] Por sua vez, as unidades regionais do Ministério são as responsáveis por “estimular o 
[3839] diálogo entre as partes conflitantes para a resolução dos conflitos, esclarecendo fatos e 
[3840] sugerindo hipóteses aos interessados”.

[3841] Considerando que a Minuta do Projeto de Lei foi construída sem a participação da 
[3842] representação institucional do MTE, somos pela discussão acerca de qual órgão teria a 
[3843] competência para negociar e mediar conflitos trabalhistas e pela não aceitação da 
[3844] Minuta.

[3845] Considerando ainda que, nos processos de negociação, é relevante a análise e       
[3846] contribuição dos servidores da área, propomos que, em cada mesa de negociação 
[3847] específica, seja imprescindível participação de representante do órgão, legitimado pela 
[3848] base. Assim, somente poderá representar uma categoria, o servidor que tenha sido 
[3849] eleito pela maioria de votos no órgão de origem.

6. CONCLUSÃO

[3850] No momento em que estamos discutindo Greve e Negociação Coletiva como direitos 
[3851] dos servidores públicos federais, as temáticas aqui expostas são de extrema relevância, 
[3852] a Greve dos Administrativos do MTE por seu exemplo de mobilização e a Negociação 
[3853] Coletiva pela necessidade que temos de definição de critérios e procedimentos que 
[3854] reafirmem a democracia e a credibilidade das instâncias de negociação para que se 
[3855] tenha um processo meritório da máxima credibilidade por parte da base, uma forma de 
[3856] superar parte dos desafios postos na análise de conjuntura ora realizada.

[3857] Quanto às carreiras transversais, a discussão se faz relevante, pois é mais um         
[3858] instrumento que tem sido utilizado pelo governo para ampliar práticas elitistas e  
[3859] excludentes, que certamente contribuirão mais ainda para a quebra da unicidade dos 
[3860] servidores públicos federais.

[3861] É de extrema urgência a necessidade de estabelecer, gerir e implementar mecanismos 
[3862] que garantam efetivamente a democratização das relações de trabalho na                
[3863] administração pública federal, possibilitando a valorização do servidor e a eficiência do 
[3864] serviço público e que haja igualdade de tratamento das questões salariais, para que a 
[3865] capacidade de mobilização ou a importância que tem uma categoria isolada não sejam 
[3866] os elementos balizadores das negociações.

7. PROPOSTAS:

[3867] • Que, em cada mesa de negociação específica, seja imprescindível a participação de 
[3868] representante do órgão, legitimado pela base. Assim, somente poderá representar uma 
[3869] categoria, o servidor que tenha sido eleito pela maioria de votos no órgão de origem. 

[3870] • Que, em todas as ocasiões nas quais sejam discutidos ou negociados assuntos de 
[3871] interesse geral da base da Condsef seja assegurada a participação de, no mínimo, um 
[3872] representante de cada Departamento. 

[3873] • Que qualquer acordo, antes de sua assinatura, seja referendado pela base em    
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[3874] assembléias específicas, após discussão detalhada. 

[3875] • Que os servidores do MTE, conjuntamente com os servidores federais de outros 
[3876] setores do serviço público, mantenham-se firmes na luta pelas diretrizes de planos de 
[3877] carreiras como alternativa de garantirmos a isonomia, a mobilidade (transversalidade), 
[3878] ascensão funcional e uma verdadeira política de pessoal que fortaleça as políticas de 
[3879] governo voltadas para sociedade, para os órgãos e os servidores públicos, melhorando 
[3880] a qualidade de serviço prestado a população.

[3881] • Que sejam compostos os Comandos Nacionais de Mobilização Permanente por órgão, 
[3882] organizados e articulados pelos departamentos específicos, como participantes natos 
[3883] dos encontros, cuja periodicidade, propomos, passe a ser semestral (atualmente é 
[3884] anual), sem excluir a possibilidade de convocação extraordinariamente com convocação 
[3885] pelo Departamento Específico de cada órgão.

[3886] • Que não haja aprovação das carreiras transversais e sim a Reestruturação das    
[3887] Carreiras Administrativas já existentes, abrangendo nível médio e superior, com    
[3888] equiparação salarial para todos os órgãos da administração pública federal.

[3889] • Que seja realizada a discussão com a base sobre a Minuta do Projeto de Lei que 
[3890] institui a Negociação Coletiva, discutindo também qual órgão teria a competência para 
[3891] negociar e mediar conflitos trabalhistas.

[3892] • Somos de opinião que o Ministério do Trabalho e Emprego seja incluso no debate do 
[3893] Projeto de Lei sobre a Negociação Coletiva, bem como de que quaisquer acordos ou 
[3894] termos sobre o assunto sejam debatidos e aprovados mediante ampla discussão com a 
[3895] base.

ASSINATURAS: 1 – Arioneide Belém da Silva – MTE/PE; 2 – Fabiane Lobo de Melo – MTE/PE; 3 – Jussara 
Rodrigues Bezerra – MTE/PE; 4 – Rogério Expedito – MTE/MG; 5 - Mário Ângelo Vitório – MTE/MG; 
6 – Célia Maria Silva Souza – MTE/BA; 7 – André Luís Tavares Moreira – MTE/BA; 8 – Fábio Augusto Pe-
reira  - MTE/BA; 9 – Raimundo Nonato Teixeira Xavier – MTE/CE; 10 – Carmen Lúcia Marques – MTE/
CE; 11 – Francisco Wellington da Silva – MTE/CE; 12 – Maria Lúcia Pereira da silva – MTE/CE; 13 – Eliete 
Domingos da Costa – MTE/MT; 14 – Vladimir Alcorte – MTE/RS; 15 – Fernando José dos Santos – MTE/
SE; 16 – Adailson da Silva Santos – MTE/SE; 17 – Jorge de Jesus Silva – MTE/SE; 18 - Welinson Marques de 
Araújo – MTE/GO; 19 – José Roberto Rodrigues da Cunha – MTE/GO; 19 – Tiago Ferreira Saraiva – MTE/
SP; 20 – Rodney  Sivori de Assis Teles – MTE/RN; 21 – Nei Alexandre – MTE/PB; 22 – José Martins de 
Oliveira – MTE/PI; 23 – Edvar Barroso da Silva – MTE/PI; 24 – Ivete V. de Amorim – MTE/MT; 25 – Ale-
xandre Machado Beirutte – MTE/RS; 26 – Robson Serra Prado – MTE/DF; 27 – Osmri de Sousa Amaral – 
MTE/DF; 28 – Elyszulângela Maria Silva de Morais – MTE/DF; 29 – Ana Maria Solano de Arandas – MTE/
PE; 30 – Maria Lucinete Souza de Melo – MTE/PE; 31 – Helena Queiroz Cavalcanti – MTE/PE; 32 – Ma-
riana de Melo Monteiro – MTE/PE; 33 – Alexandre Fazio da Silveira – MTE/PE; 34 – Eduardo Alexandre 
Gomes de Melo – MTE/PE; 35 – Tiago Cavalcante de Brito – MTE/PE; 36 – Diomedes Tavares Macena 
– MTE/PE; 37 – Vera Lúcia de Santana – MTE/PE; 38 – Denise Arruda e Silva – MTE/PE; 39 – Séphora 
Luna Esmeralda – MTE/PE; 40 – Ronaldo Vicenre Ferreira – MTE/PE; 41 – Mário César de Carvalho – 
MTE/PE; 42 – Rosa Carolina Reis – MTE/PE; 43 – Maria Sandra de Souza – MTE/PE; 44 – Gabriela Vieira 
Campos – MTE/PE; 45 – Hércules de Almeida Seixas – MTE/PE; 46 – Josenildo da Silva Pereira – MTE/
PE; 47 - Maria Facundo Mota Filha – MTE/CE; 48 - Ana Cristina Teixeira de Almeida – MTE/CE; 49 - 
Francisco Leite de Freitas – MTE/CE; 50 - João Sérgio Ribeiro – MTE/CE; 51 - Maria Célia Paiva – MTE/
CE; 52 - Emanuel de Almeida Melo; 53 - Regirlane Couto de Almeida; 54 - João Carlos Paulo; 55 - Maria 
Lúcia da Silva Pacaterra – MTE/BA; 56 - Maria Luzia Pacheco Dantas – MTE/BA; 57 - Darci dos Santos 
Pena – MTE/GO; 58 - Luzia Carolina de Souza – MTE/GO; 59 - Raquel Rodrigues da Luz – MTE/GO; 60 - 
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Vera Lúcia de Abreu Serra Dourada – MTE/GO; 61 - Elci de Oliveira Belato – MTE/GO; 62 - Vicente Mota 
– MTE/CE; 63 - Marcos Antonio Uchoa – MTE/CE; 64 - Ana Lúcia Souza Cruz – MTE/CE; 65 -Francisca 
Helena Viana Monte – MTE/CE; 66 - Lígia Domingos – MTE/CE; 67 - Maria Arlene Mesquita – MTE/CE; 
68 - Maria Telma Capistrano – MTE/CE; 69 - Arnaldo Pereira Mota – MTE/CE; 70 - José Noélio Neves 
de Araújo – MTE/CE; 71 - Elzeni Teixeira Alves – MTE/CE; 72 - Maria Raimunda Veras Sá – MTE/CE; 
73 - Francisco de Freitas Bezerra – MTE/CE; 74 - José Barbosa Pereira – MTE/CE; 75 - Francisco de Assis 
Lima Filho – MTE/CE; 76 - José Tavares Leite – MTE/CE; 77 – Giselda Ferreira de Almeida - MTE/PE; 78 
– Maria José Vieira – MTE/PE; 79 – Elaine Maria F. de Souza – MTE/PE; 80 – Teresa Cristina Mendonça 
– MTE/PE; 81 – Maria Alice Santos – MTE/PE; 82 – Maria Eunice S. Xavier – MTE/PE; 83 – Gilka Melo – 
MTE/PE; 84 – Isabel Cristina Xavier Pontes – MTE/PE; 85 – Odilon S. da Cruz – MTE/PE; 86 – Maria do 
Céu Góes – MTE/PE; 87 – Amaro José da Silva – MTE/PE; 88 – Eliane Mourão – MTE/PE; 89 – Zacarias 
Antônio Norberto da Silva – MTE/PE; 90 – Genilda Maria da Silva – MTE/PE; 91 – Edisélia Oliveira do 
Nascimento – MTE/PE; 92 – Márcio Resende Ferreira – MTE/PE; 93 – Eliane Gomes Mourão – MTE/PE; 
94 – Eliane Maria de Souza Luna – MTE/PE; 95 – Maria Goretti S. Lira – MTE/PE; 96 – Helmiton Arruda 
– MTE/PE; 97 – Nayra Nogueira – MTE/PE; 98 – Eliana Calado – MTE/PE; 99 – Talita Bayer – MTE/PE; 
100 – Alzenice Maria dos Santos – MTE/PE; 101 – Adauto Moreira Buarque - – MTE/PE; 102 – Maria da 
Conceição Moura Carvalho – MTE/PE; 103 – Jorge Luiz Holanda de Melo – MTE/PE; 104 – Jonathan Silva 
Brasil – MTE/DF; 105 – Ana Lúcia Ferreira Reis – MTE/DF; 106 – Luiz Campos Ribeiro Júnior – MTE/DF; 
107 – Francinete Silva Manzan - – MTE/DF
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TESE 11

CONDSEF EM NOME DA DEMOCRACIA
“Do mesmo modo que não podemos julgar um indivíduo pelo que ele pensa de si mesmo, não podemos 
tampouco julgar estas épocas de revolução pela sua consciência, mas, ao contrário, é necessário explicar 
esta consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito existente entre as forças produtivas e as 
relações de produção.” - Karl Marx

1- CONJUNTURA NACIONAL

1.1- Garantindo o ciclo progressista iniciado em 2002, apontando para o fortalecimento da Nação Brasil.

[3896] Nas condições de existência dos dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva, constatamos 
[3897] sua projeção no cenário nacional, demonstrando uma trajetória de luta permanente 
[3898] entre a mudança para um Projeto Nacional direcionado à soberania do Brasil, a     
[3899] democratização mais profunda, o progresso social e a integração solidária do         
[3900] subcontinente; e a contra tendência conservadora de manter o modelo neoliberal e a 
[3901] atual estrutura econômica e política que o sustenta.

[3902] O ápice da maior crise política do primeiro mandato de Lula, em 2005 – quando as 
[3903] forças conservadoras tentaram destituir o presidente – foi superado pelo governo. A 
[3904] reeleição foi alcançada em 2006 porque o governo conseguiu responder aos anseios 
[3905] imediatos de extensa base social, o presidente Lula conquistou proeminente liderança 
[3906] popular, haja vista, as pesquisas de opinião, e possibilitando formar uma ampla base 
[3907] política e social para a vitória.

[3908] O segundo governo – em melhores condições e circunstâncias – continua a passos mais 
[3909] largos na realização do Projeto Nacional, alcançando maior ritmo de desenvolvimento, 
[3910] executando grande plano de infra-estrutura para o país, o PAC, imprimindo maior 
[3911] esforço de resistência ás imposições da agenda neoliberal. Diante da insurgência da 
[3912] grande crise do capitalismo nesses dois últimos anos, procurou preservar a economia 
[3913] social, e num diálogo constante com as Centrais Sindicais, fazer gestões para defesa e 
[3914] garantia de aumento real do salário mínimo.

[3915] Diante da crise de grande dimensão o movimento social começa a adquirir maior  
[3916] protagonismo e politicamente cresce a necessidade de reconstrução do pacto político, 
[3917] para da vez ao trabalho e à produção, superando a camisa de força neoliberal, abrindo 
[3918] caminho para uma alternativa mais avançada.

[3919] Com a eleição do presidente Lula, em 2002, e posteriormente, em 2006, com sua  
[3920] reeleição assistimos a continuidade e o aprofundamento do ciclo progressista. Este rico 
[3921] período da vida nacional pode ser caracterizado como de maior democracia, de    
[3922] afirmação de uma política externa independente, de busca de integração regional – 
[3923] com maior protagonismo brasileiro no concerto das nações – e de benefícios sociais 
[3924] emergenciais. Como de prevalência de uma orientação econômica híbrida, que conjuga 
[3925] elementos desenvolvimentistas com outros, opostos, ortodoxos-liberais, o que acaba 
[3926] por frear o pleno desenvolvimento do país, configurando assim um modelo            
[3927] intermediário para o país, com elementos novos e velhos, que vai se implantando 
[3928] lentamente, sem grandes choques ou uma ruptura maior.
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[3929] Quando assumiu, o presidente Lula foi levado – pelas circunstâncias da correlação de 
[3930] forças então existentes – a fazer as concessões consubstanciadas na Carta ao Povo 
[3931] brasileiro de 2002. Este documento fazia referências ao desenvolvimento, a mudanças, 
[3932] mas ao mesmo tempo, assumia compromissos com o capital financeiro (rentistas e 
[3933] especuladores), particularmente no tocante à política macroeconômica.

[3934] Aqui convém ressaltar, sobretudo à esquerda brasileira à época, que eleição não é 
[3935] revolução. Esta é ruptura de um sistema. Àquela mudança de governo. Lula não    
[3936] implantaria o socialismo por decreto. Iria sim modernizar o capitalismo, aumentar a 
[3937] capacidade produtiva do país, reduzir o desemprego, a fome, a miséria e a              
[3938] desigualdade social, realizar a reforma agrária. Não faria o desejável, mas sim o viável.

[3939] Há quem diga que ser de esquerda é desbancar o capitalismo e edificar a sociedade 
[3940] socialista. Em tese concordamos, até por razões aritméticas: não haverá futuro digno 
[3941] para a humanidade sem partilhar dos bens da terra dos frutos do trabalho humano. 
[3942] Entretanto como dar fim a um sistema que situa o lucro individual acima dos direitos 
[3943] coletivos? Por revoluções? No cenário atual, são inviáveis.

[3944] O pacto feito perpassou as eleições presidenciais de 2006 e tem se mantido até os dias 
[3945] de hoje. Toma corpo nas políticas conservadoras do Banco Central do Brasil, monetária 
[3946] e cambial. Embora o Programa aprovado para o segundo governo Lula permitisse que 
[3947] fossem rompidos tais compromissos, isto não aconteceu, por motivos variados. De 
[3948] outra parte, paulatinamente, o governo adotou políticas e tomou uma série de medidas 
[3949] de sentido desenvolvimentista. Fez substituições progressistas no Ministério da    
[3950] Fazenda e no IPEA. Fortaleceu BNDES. Formulou o programa de Aceleração do      
[3951] Crescimento (PAC), e se esforça para aplicá-lo. Diminui substancialmente a dívida 
[3952] externa pública, desvencilhou-se do FMI, e da ameaça da ALCA, conseguindo vários 
[3953] superávits comerciais significativos – com parceiros mais diversificados – tornando 
[3954] possível a superação dos déficits das transações correntes e o acúmulo de vultuosas 
[3955] reservas internacionais. Tudo isto, em circunstâncias externas favoráveis, possibilitou a 
[3956] elevação das médias de crescimento, nos últimos anos, com base no crescimento do 
[3957] mercado interno, sobretudo.

1.2 - A crise Financeira Mundial, e seus efeitos no Brasil

[3958] O advento da crise econômico-financeira do capitalismo atingiu o Brasil nesta situação 
[3959] contraditória, particularmente após setembro de 2008, quando se espraiou pelos países 
[3960] em desenvolvimento. Tem marcado significativamente o cenário do país. A economia 
[3961] passa a enfrentar forte desaceleração da atividade econômica. Tende, igualmente, a ter 
[3962] repercussões na cena política e a afetar negativamente os avanços sociais conquistados 
[3963] ao longo do tempo.

[3964] A crise levou a que piorasse a situação das contas externas brasileiras, diminuindo 
[3965] drasticamente o superávit do balanço de pagamentos de US$ 87,5 bilhões em 2007 
[3966] para US$ 2,9 bilhões em 2008. Especialmente as transações correntes sofreram forte 
[3967] deterioração, apresentando um déficit de US$ 28,3 bilhões, o primeiro do governo Lula 
[3968] e o mais elevado desde 1998. Isto se deveu à redução do saldo positivo da balança 
[3969] comercial, ao aumento significativo das remessas ao exterior de serviços e de rendas de 
[3970] empresas e bancos estrangeiros aqui operantes, aos quais se somam as remessas 
[3971] recordes para fora do país, de dividendos pelos investidores externos no mercado 
[3972] brasileiro de ações. Estes, em seu conjunto, são mecanismos de transmissão da crise 
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[3973] sobre as contas externas brasileiras. Revelam os efeitos do elevado passivo externo do 
[3974] país que, conjugados às alterações na conjuntura internacional – queda no preço e na 
[3975] demanda de commodities, dificuldades de créditos para exportações, necessidades das 
[3976] matrizes e dos investidores estrangeiros – produzem, um quadro em que a             
[3977] vulnerabilidade externa volta ser a fonte de grande preocupação.

[3978] Não podemos deixar de citar, outro fator preocupante da crise para a economia    
[3979] brasileira é a política de juros praticada pelo Banco Central, ao lado dos spreads    
[3980] (diferença entre o gasto com a captação do dinheiro e o ganho ao emprestá-lo),    
[3981] elevadíssimos praticados pelos bancos. As taxas de juros reais continuam sendo uma 
[3982] das mais altas do mundo. Duas são suas conseqüências principais: de um lado a sangra 
[3983] o Estado com boa parte de sua dívida interna referenciada na taxa básica de juros; de 
[3984] outro, inibe os investimentos produtivos e estimula a especulação. Este ano, para uma 
[3985] dívida pública interna de R$ 1, 267 trilhão em março, projeta-se que o país deve pagar, 
[3986] aproximadamente, R$ 140 bilhões de juros, enquanto o investimento havia encolhido 
[3987] 10% ao final de 2008. Os cortes recentes na taxa de juros básica feitos pelo Comitê de 
[3988] Política Monetária – Copom - , do Banco Central, são tardios e insuficientes,           
[3989] comparados aos de muitos outros países que reduziram drasticamente suas taxas de 
[3990] juros, chegando mesmo a negativálas em alguns casos. Esta política monetária      
[3991] permanente tem como grandes beneficiários os donos do capital financeiro; mostra 
[3992] falta de transparência e democracia, pois seus protagonistas não têm que prestar 
[3993] contas de suas decisões a quem quer que seja. Revela mesmo a relação promíscua 
[3994] entre o Banco Central e a bancada privada. Põe a descoberto o enorme peso que o 
[3995] setor rentista ainda tem controlar e subjugar a vida nacional. A resultante de todos 
[3996] estes fatores de crise é que o PIB, com crescimento de 5,1% em 2008, poderá ter  
[3997] crescimento nulo em 2009, influenciado, sobretudo, pelas dificuldades do setor    
[3998] industrial (queda de 16,7% entre outubro do ano passado e março deste ano),       
[3999] enquanto a exportação de manufaturados perde espaço relativo para exportação de 
[4000] produtos primários.

[4001] Mesmo diante dos fatos enumerados, acima o Governo Lula, e ele próprio, continuam a 
[4002] desfrutar de um grande prestígio, contando com índices inéditos de aprovação popular 
[4003] nas enquetes de opinião pública.

[4004] Porém é preciso ter consciência de que com a crise a situação do país mudou. Agora em 
[4005] dificuldades, a economia e o emprego que vinha se desenvolvendo positivamente, 
[4006] levarão seus problemas para a esfera política.

[4007] Entretanto, por mais contraditório que seja, abrem-se grandes novas oportunidades 
[4008] para o Brasil. Agora, ele está em melhores condições de enfrentar a crise, em         
[4009] comparação com as de 1998-99 e 2002, quando eclodiram crises cambiais que o   
[4010] colocaram em grandes dificuldades. Mantém saldo comercial positivo, embora      
[4011] modesto; continua atraindo investimentos diretos externos. Acumulou reservas    
[4012] cambiais de US$ 200 bilhões de dólares; passou a posição credora líquida em moeda 
[4013] estrangeira; consolidou-se como potência energética; de matrizes variadas e fartas, 
[4014] destacando-se aí as descobertas de petróleo e gás dos campos do Pré-Sal; avançou na 
[4015] integração regional, e talvez o mais importante, preservou das privatizações neoliberais 
[4016] o sistema de financiamento público através de bancos estatais estruturados e        
[4017] poderosos, dentre outros.

[4018] Todos estes fatores podem mostrar que, com aplicação de um justo direcionamento 
[4019] político e econômico, que preserve a economia nacional – enfrentando a subjugação 
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[4020] imposta pelo setor rentista do país -, multiplique o investimento público, amplie seu 
[4021] mercado interno e defenda o emprego e a renda dos trabalhadores sejam eles públicos 
[4022] ou privados, assumindo um outro tipo de compromisso que supere os                     
[4023] constrangimentos que ainda prendem o governo ao acordo assumido por ocasião da 
[4024] Carta ao Povo Brasileiro de 2002.

[4025] É importante que nos mantenhamos alerta, sobretudo, num ano eleitoral para que não 
[4026] reincidamos num voto equivocado, e com isso resgatemos ou o príncipe dos sociólogos 
[4027] ou o sociólogo dos príncipes, ou alguém de seu principado.

[4028] Também, devemos nos precaver dos políticos denuncistas de plantão para quem  
[4029] consideram que: de “boas intenções” e da “honestidade” as pessoas sentirão a     
[4030] diferença em suas vidas profissionais e sociais.

[4031] Apelar, apenas, para política do denuncismo, é muito diminuto, para quem almeja 
[4032] estabelecer uma nova hegemonia política, junto à sociedade brasileira.

[4033] Encerro com a frase de Brecht, em que dizia: As causas são melhores que as pessoas, e 
[4034] se legitimam por abarcarem multidões.

2. CONJUNTURA INTERNACIONAL

2.1. A Crise do Sistema Capitalista - o Socialismo como alternativa

[4035] A abrangência da conjuntura internacional, todos sabemos é muito vasta, porém irei 
[4036] focar, certamente, no tema de maior relevância tal o efeito causado, econômico-  
[4037] financeira, não só ao nosso país, mas, também, a outras Nações.

[4038] O capitalismo vive a maior crise desde os anos 1930. A sua origem, em meados de 2007, 
[4039] situa-se, conjunturalmente, na fase de prosperidade economia global e,                  
[4040] estruturalmente, nas condições econômicas e financeiras do polo capitalista mais 
[4041] avançado, constituído por Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. A crise tem seu 
[4042] epicentro nos Estados Unidos, de onde emana para todo o mundo, é sistêmica e    
[4043] estrutural e exibe com nitidez as tendências regressivas do capitalismo.

[4044] A atual crise ajuda a esclarecer os fatos, descobrir a realidade, contestar alguns mitos.

[4045] A lenda do mercado autorregulado conduziu ao desastre.

[4046] A crise manifesta-se, em geral, como superprodução relativa de mercadorias e      
[4047] sobreacumulação de capitais. A superprodução de mercadorias foi mais acentuada na 
[4048] construção civil e pode ser percebida na evolução das vendas de imóveis, que superou 
[4049] 8 milhões de unidades em termos atualizados no último trimestre de 2005, no auge do 
[4050] boom imobiliário. Em 2006, as vendas iniciaram uma trajetória de queda, derrubando 
[4051] os preços e desencadeando a crise. A superprodução foi fomentada pelo crédito e pela 
[4052] inflação (no ramo), abrindo espaço à especulação e estimulando a expansão do capital 
[4053] fictício, evidenciando o entrelaçamento da circulação e acumulação do capital na  
[4054] chamada economia real e na esfera financeira. A crise explicita tanto a contradição 
[4055] entre a produção social e a apropriação privada quanto a anarquia das decisões e 
[4056] competição capitalistas.

[4057] Conforme indicam os fatos, a crise tem caráter cíclico, pelo fato de ela por fim a um 
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[4058] ciclo de crescimento do capitalismo em âmbito internacional – muito celebrado nos 
[4059] últimos anos como prova da vitalidade do capitalismo – e também ao ciclo de frágil 
[4060] recuperação da economia dos EUA após a recessão de 2001.

[4061] A financeirização expressa à exacerbação do papel e do lugar do capital fictício na 
[4062] atualidade. A lógica do capital portador de juros – manifestando-se através de imensas 
[4063] massas e novas formas de capital fictício – condiciona e determina a dinâmica do  
[4064] capitalismo contemporâneo. É dialética, contraditória, a unidade entre a acumulação 
[4065] de capital na produção e acumulação de capital na esfera financeira.

[4066] A especulação e o parasitismo têm acirrado a polarização entre a miséria e a riqueza. 
[4067] Nesse período histórico, sob essas condições particulares, a oligarquia financeira  
[4068] reforçou seu poder e dominação. É forte o componente financeiro da crise. Os maiores 
[4069] conglomerados bancários nos Estados Unidos e na Europa tornaram-se insolventes.

[4070] As crises financeiras, sob as mais diversas formas, têm sido cada vez mais freqüentes e 
[4071] atingem, em maior ou menor grau, toda economia. A acumulação gera recursos que 
[4072] alavancam a acumulação financeira. Ou em momentos de ritmo lento de acumulação, 
[4073] liberam-se recursos para a especulação financeira.

[4074] A ausência de liquidez e a contração do crédito golpearam a indústria e o comércio. 
[4075] Mas a recessão esta sendo determinada, cada vez mais, autonomamente, pelos    
[4076] próprios efeitos multiplicadores negativos do colapso dos investimentos, tendo em 
[4077] conta condições de superprodução e superacumulação.

[4078] O contágio da crise amplia-se pelos mais diversos canais de transmissão, com a     
[4079] contração do crédito e do comércio e a queda nas bolsas. Os seus desdobramentos 
[4080] mostram-se mais globais, sincronizados e profundos, refletindo a nova rodada de 
[4081] globalização da economia nas últimas décadas, reafirmando o caráter sistêmico    
[4082] mundial do capitalismo e do seu mercado.

[4083] Assim, a recessão se espalha dos países desenvolvidos para os chamados emergentes, 
[4084] com sequência de cortes da produção, tentativa de esvaziar estoques, cancelamentos 
[4085] de investimentos, demissões. Dinamicamente, as debilidades propagam-se no tempo, 
[4086] condicionando os próximos períodos, prolongando a recessão.

[4087] A expansão e o amadurecimento do capitalismo exigem, cada vez mais, a intervenção 
[4088] do Estado, através de política econômica de governo para socorrer e salvar o sistema 
[4089] durante suas crises. O mercado só é viável dessa maneira. Aliás, o capitalismo, desde a 
[4090] acumulação primitiva do capital, sempre contou com suporte do Estado.

[4091] Na década de 1970, assistimos a regulação estatal ceder lugar ao neoliberalismo,  
[4092] entronizado nas décadas seguintes. Nos anos 1990, a política neoliberal tomou a forma 
[4093] do Consenso de Washington, com as recomendações precisas – a exemplo das      
[4094] privatizações e aberturas comercial e financeira – atingindo a periferia capitalista como 
[4095] o Brasil. O parasitismo é um traço fundamental do imperialismo, assume diferentes 
[4096] formas na economia.

[4097] O próprio parasitismo do EUA e de outros países imperialistas contribui para causar o 
[4098] desenvolvimento desigual das nações, à medida que, de um lado, reduz a taxa de 
[4099] poupança e a acumulação interna no país mais afetado pelo fenômeno que, geralmente 
[4100] é a potência hegemônica (Inglaterra, em sua época, EUA no presente).
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[4101] O desenvolvimento desigual promove uma revolução silenciosa na correlação de forças 
[4102] entre as potências (velhas e novas), e por este meio, corrompe a ordem estabelecida e 
[4103] promove a necessidade objetiva de sua substituição, o que se traduz hoje na exigência 
[4104] de uma nova ordem econômica e política internacional. Com isto, pode-se dizer que o 
[4105] mundo ingressou num período de transição, cujos contornos e desfecho, porém, não 
[4106] estão dados e se resolverão no plano político, dependendo da luta – luta de classes e 
[4107] lutas nacionais.

[4108] A luta de classes dos trabalhadores, que são os mais sofreram, e sofrem com os efeitos 
[4109] das inúmeras crises financeiras, já ocorridas, e com esta não poderia ser diferente, e a 
[4110] luta anti-imperialista dos povos e nações que se batem por sua independência entram 
[4111] com força na ordem do dia como o único caminho que pode salvar a humanidade da 
[4112] bancarrota. O socialismo é a verdadeira alternativa para a humanidade abrir caminho à 
[4113] paz e ao progresso econômico e social.

3. BALANÇO DO MOVIMENTO, SINTRASEF E CONDSEF

[4114] O sindicalismo classista é, antes de tudo, revolucionário. Procura ir muito além do que 
[4115] simples conquistas econômicas e materiais para os seus trabalhadores. Procura politizar 
[4116] ao máximo as lutas dos trabalhadores. Prega a transformação profunda da sociedade.

[4117] Portanto, para falarmos sobre o Balanço do Movimento, proponho elencar algumas 
[4118] características que apontamos como fundamentais ao sindicalismo classista no Brasil, e 
[4119] que é amplamente defendida pela base – Sintrasef e Condsef.

[4120] i) É de luta – O sindicalismo classista é politizado, adotando sempre uma plataforma de 
[4121] combate que atenda aos interesses gerais e históricos dos trabalhadores e explorados;

[4122] ii) É democrático – O sindicalismo classista incentiva a discussão e a ampla participação 
[4123] dos trabalhadores das bases nos rumos do sindicato. Proclama que os trabalhadores 
[4124] têm vez e voz. É plural nas idéias, sem monolitismo. Nunca “aparelha” as entidades em 
[4125] que atua, abrindo espaços para outras correntes se manifestarem;

[4126] iii) Eleva o grau de consciência da sua diretoria e da categoria – O sindicalismo Classista 
[4127] forma novos líderes para a luta, buscando sempre investir na formação política e  
[4128] sindical, tanto de sua diretoria, num primeiro momento, quanto dos trabalhadores da 
[4129] sua base representada;

[4130] iv) Organiza na base – O sindicalismo classista tem profundas raízes nos locais de  
[4131] trabalho onde atua, criando núcleos por locais de trabalho. Defende a mais ampla 
[4132] sindicalização;

[4133] v) Comunica-se com a categoria – O sindicalismo classista adota instrumentos amplos 
[4134] de comunicação com a sua base, tais como: página na internet, boletim informativo, 
[4135] jornal sindical, etc. Devendo investir boa parte do orçamento sindical nesse setor. É 
[4136] transparente, pois nada deve ter a esconder;

[4137] vi) Deve ser forte financeiramente – O sindicalismo classista deve diversificar suas 
[4138] fontes de receita, criando, além das mensalidades, fontes alternativas de arrecadação. 
[4139] Fazendo, assim, o orçamento participativo e democrático nas entidades que atua, 
[4140] investindo nas lutas dos trabalhadores, garantindo que um percentual de sua receita vá 
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[4141] para : formação e comunicação;

[4142] vii) Forma novos quadros – procurando renovar a direção sindical, promovendo novos 
[4143] quadros, entre jovens e mulheres, da base. 

[4144] Praticar não só a renovação como alternância, criando mecanismos estatutários,  
[4145] evitando que um diretor se eternize na diretoria do sindicato;

[4146] viii) É socialista – Isto é anti-capitalista e prega abertamente o sistema socialista como o 
[4147] sistema social e econômico que melhor atende aos interesses dos que produzem a 
[4148] riqueza em nossa sociedade.

[4149] Considerando que as duas entidades – Sintrasef e Condsef – têm como propósito  
[4150] central, através, de suas inúmeras negociações, atos, manifestações, paralisações, 
[4151] greves, caravanas, plenárias, etc, encaminhar a luta dos servidores públicos federais. 
[4152] Constatamos está diante de um balanço positivo marcado pelas suas influências,  
[4153] participações e investimentos na luta de classes, ao lado dos trabalhadores.

[4154] Sabemos que ambas têm muito que avançar e aprender nesta queda de braço com o 
[4155] governo, porém muito já avançaram e aprenderam ao longo de seus anos de vida.

[4156] Ao questionarmos tanto sobre a unidade de nosso movimento deveríamos entender 
[4157] que só fortalecendo a organização dos sindicatos gerais e, a confederação              
[4158] arrancaremos a vitória de nossa luta, corroborando, portanto, a nossa unidade.

[4159] Convém ressaltar que devemos, enquanto servidores públicos ativos e aposentados, 
[4160] exercer nossos direitos, não só como servidores, mas, também, como cidadões, dando 
[4161] continuidade à luta com lucidez, autonomia e responsabilidade, buscando a vitória em 
[4162] todas as demandas pertinentes à categoria, e não com o sectarismo exarcebado,  
[4163] irresponsável e antidemocrático que alguns ainda insistem, equivocadamente, em 
[4164] adotar.

[4165] Portanto convém alertar a base sobre os sectários de plantão, pois, como dizia      
[4166] Maquiavel: Nós homens somos tão simplórios, que nos permitimos de tal forma sermos 
[4167] dominados pelas necessidades do momento, e que aquele que sabe enganar achará 
[4168] sempre quem se deixe enganar’.

4. ORGANIZAÇÃO SINDICAL

[4169] Ao abordarmos sobre a organização sindical preferimos focar em temas de extrema 
[4170] relevância, na atual conjuntura, que dizem respeito, e que devem, sem dúvida, fazer 
[4171] parte da discussão sindical classista, são eles:

[4172] • O desenvolvimento nacional – por um novo projeto nacional de desenvolvimento 
[4173] para o Brasil que valorize o trabalho; 

[4174] • Realização de uma nova conferência das classes trabalhadoras – para formular uma 
[4175] plataforma unitária e de luta dos trabalhadores brasileiros, visando sua interferência 
[4176] nas eleições de 2010. Essa conferência deveria ser convocada pelas seis centrais   
[4177] sindicais do país;

[4178] • Fortalecimento do papel do Estado – valorização dos servidores aposentados e  
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[4179] pensionistas, e dos serviços públicos;

[4180] • Defesa de Reformas Estruturais – Política, Educação, Comunicação, Tributária,    
[4181] Agrária, Urbana, bem como o fortalecimento do Sistema Único de Saúde;

[4182] Na reforma política devemos considerar os seguintes eixos:

[4183] • Fortalecimento da Democracia Direta;

[4184] • Fortalecimento da Democracia Participativa;

[4185] • Aprimorar a Democracia Representativa: sistema eleitoral e partidos políticos;

[4186] • Democratização da Informação e da Comunicação;

[4187] • Democratização e transparência no poder judiciário.

[4188] Construir no Brasil uma nova maioria política – isso implica em um novo arco de    
[4189] alianças de forças que envolva não só o movimento sindical brasileiro, mas também 
[4190] partidos progressistas, todas as centrais, setores médios da sociedade, intelectuais 
[4191] progressistas, pequenos e médios empresários, as massas trabalhadoras rurais e   
[4192] urbanas e parte do empresariado nacional comprometido com um projeto de nação e 
[4193] com a produção;

[4194] Integração soberana e solidária – que todos os países Sul Americanos possam estar 
[4195] unidos e de forma solidária;

[4196] Fortalecimento do Movimento Sindical – isso passa pela unidade de todas as centrais 
[4197] sindicais, estabelecimento de uma plataforma de unitária, organização de local de 
[4198] trabalho, unidade sindical de base, novas relações democráticas de trabalho, ampliação 
[4199] do número de diretores com estabilidade sindical;

[4200] Combate à política macro-econômica – combate aos juros e ao spread bancário    
[4201] elevados, aumento dos investimentos públicos, contra a flexibilização dos direitos dos 
[4202] trabalhadores, zerar o superávit primário;

[4203] Universalização dos serviços públicos – o Brasil precisa viver um novo marco          
[4204] civilizatório, que assegure direitos básicos e elementares para o conjunto da sua   
[4205] população, como moradias dignas com saneamento básico, transportes públicos   
[4206] eficientes, ensino público de boa qualidade e laico, saúde de boa qualidade e acessível 
[4207] a todos, acesso à cultura nacional e inclusão digital;

[4208] Defesa do Meio Ambiente – preservar a Amazônia e o meio ambiente uso de energias 
[4209] alternativas e renováveis, desenvolvimento sustentável;

[4210] Defender o socialismo como alternativa para os povos;

[4211] Entendo que esse conjunto de propostas e concepções, deva fazer parte da discussão, 
[4212] quotidiana, de toda e qualquer organização sindical, dita classista, enriquecendo, 
[4213] portanto, a consciência coletiva do atual movimento sindical, sobretudo, dos servidores 
[4214] públicos, ativos e aposentados, pensionistas.
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[4215] A construção da democracia participativa decorre da participação popular nos       
[4216] conselhos, e conferências criados pelos governos: Federal, estadual, e municipal onde 
[4217] se debatem, deliberam e encaminham temas pertinentes às políticas públicas para os 
[4218] diversos setores da administração pública.

[4219] Convém ressaltar que a participação popular, com os seguintes atores: cidadão,    
[4220] profissionais, e gestores, se fazem presente, com direito à voz e voto, na qualidade, é 
[4221] óbvio, de protagonista e não mero espectador.

[4222] Acreditamos que, só, através da democracia participativa podemos inverte a lógica, 
[4223] hoje, apresentada, em que a política reduzse a mera legitimadora da economia.    
[4224] Queremos submeter à economia à política e, sobretudo aos direitos sociais.

[4225] É importante frear a economia de mercado – neoliberal - que nos submete à          
[4226] perversidade, dessa lógica econômica, que protege os ricos e penaliza os pobres.

[4227] Ao propormos a democracia participativa como alternativa será necessário que a  
[4228] sociedade civil abandone a expectativa de ser beneficiária do Estado para assumir o 
[4229] papel de protagonista.

[4230] O fortalecimento dos movimentos sociais e da organização da sociedade civil –      
[4231] Sindicatos, associações, etc – tende a reforçar essa proposta.

[4232] Acreditamos. A política não é monopólio dos detentores de mandatos e nem dos  
[4233] partidos, mas do conjunto da sociedade, sendo fundamental a ampliação dos espaços 
[4234] de participação, de decisões políticas e o estabelecimento de políticas públicas de 
[4235] educação para a cidadania.

[4236] A participação tem como objetivo geral a partilha de poder do Estado com a Sociedade, 
[4237] à ampliação da gestão democrática das políticas públicas, no sentido da plena       
[4238] realização de todos os direitos humanos (políticos, civis, econômicos, sociais, culturais e 
[4239] ambientais) e da implantação de um modelo de desenvolvimento que respeite as 
[4240] diversidades, culturas, potencialidades, o ambiente, a distribuição de riquezas e a 
[4241] construção de uma sociedade justa, igualitária e libertária.

[4242] A participação deve romper a fragmentação das políticas públicas e a dicotomia entre 
[4243] política social e política econômica, entre caráter técnico e político das decisões. Para 
[4244] isso assume centralidade neste momento a criação de espaço institucional de        
[4245] participação na definição da alocação de recursos públicos. Com a:

[4246] • Criação de mecanismos de participação, deliberação e controle social das políticas 
[4247] econômicas e de desenvolvimento;

[4248] • Garantia de acesso universal às informações orçamentárias;

[4249] • Reforma das Regras de Tramitação do Orçamento no Poder Legislativo;

[4250] • Garantia de continuidade de planos e programas das políticas públicas;

[4251] • Criação de mecanismos de diálogo e de interlocução dos diferentes espaços de  
[4252] participação e controle social;



132 X CONCONDSEF - BRASÍLIA - 2010

[4253] • Apoiar a criação de projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal e Social.

[4254] Esta proposta imprime uma mudança radical não somente do ponto de vista da política 
[4255] de participação social, mas também da política econômica, na medida em que inverte a 
[4256] ordem estabelecida, orientando a economia à realização dos direitos.

[4257] No que tange ao atual movimento sindical apontamos para o afastamento do        
[4258] corporativismo que muitos dizem não haver, porém sua presença é clara, ainda que 
[4259] velada, viabilizando o avanço das lutas de alguns setores, em detrimento de outros, 
[4260] conforme destacamos abaixo:
5. Sindicalismo Atual: Uma máquina de criar ilusões

[4261] Ao longo de mais uma década, este modelo de gestão sindical deixou de atender a 
[4262] premissa básica de sua finalidade: - Defender e lutar pelos interesses trabalhistas da 
[4263] base de associados, indistintamente. Não importando a que setor pertença.

[4264] Convém ressaltar que corporativismo e democracia participativa, para qual estamos 
[4265] apontando são dois sistemas que não se coadunam, sendo um retrógrado, e outro 
[4266] progressista.

[4267] É fácil perceber que a categoria não se sente representada neste modelo de correntes, 
[4268] ditas, de esquerda, sobretudo, com atitudes políticas antagônicas, no que tange ao 
[4269] movimento sindical do SINTRASEF/RJ, pois no movimento não há espaço para supremos 
[4270] e ínfimos, suseranos e vassalos, casa grande e senzala, cabendo aqui uma pergunta, 
[4271] pertinente, ao SINTRASEF: Pra que serve CDE, Grupos de Trabalho, indicações fechadas 
[4272] sobre representantes das mesas de negociação, e etc, etc, etc?

[4273] Com o centralismo hierárquico que isola a liderança em seus próprios interesses,  
[4274] assistimos atônitos o esvaziamento da base quando das discussões e decisões do  
[4275] movimento.

[4276] E o efeito nefasto das disputas de poder entre correntes, além de enfraquecer a luta, 
[4277] perverte a natureza associativa de trabalhadores, condenando a um marasmo       
[4278] lamentável no panorama de negociações com o governo.

[4279] Cumprindo o papel de máquina de ilusões, as centrais sindicais forjam lutas e deixam 
[4280] de oferecer ao governo qualquer resistência do movimento de base.

[4281] O mais risível é ouvir e constatar nas declarações dos governantes que nossa central 
[4282] sindical – CONDSEF -, já faz parte da paisagem urbanística deste governo.

[4283] Ocorre que fomos enganados e tivemos nosso sindicato liderado por uma casta de 
[4284] pelegos oportunistas que ao invés de politizar e informar a base produziu jornalecos 
[4285] que viraram papel entulhado no auditório ou serviram de forro de gaiola de nossos 
[4286] pardais de estimação.

[4287] E se já não bastasse essa casta decide, sobre a retirada do interstício do estatuto do 
[4288] sindicato, conduzindo de forma tendenciosa a assembléia estatutária do SINTRASEF, 
[4289] sempre a postergando sua realização, com claro intuito de esvaziar o encontro,     
[4290] apontando, apenas, para presença daqueles que compactuam do mesmo golpe.

[4291] Que golpe? O golpe da ausência deliberada de formação política, por essa direção, com 
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[4292] fim estratégico de se perpetuar no poder, submetendo a base à profunda ignorância 
[4293] política, confundindo-a, sobretudo, em temas relevantes como: Concepção e discurso 
[4294] sindical, promovendo à inércia, fragilizando o movimento.

[4295] É a mosca azul atuando no SINTRASEF, prevalecendo o poder pelo poder.

[4296] Convocamos os militantes a refletir, e decidir. É com este sindicato, e com este modelo 
[4297] de gestão que devemos permanecer associados? Cremos que não.

[4297] Portanto sigamos em frente, pois somente com participação, efetiva, de todos,     
[4298] conseguiremos intervir, buscando uma nova hegemonia política para o nosso sindicato, 
[4299] invertendo a atual lógica do sindicato, afinal não é a categoria que deve servir o    
[4300] sindicato e sim o contrário, pois o foco é a categoria.

[4301] Temos sugestões e aceitamos sugestões de toda militância para uma mudança de 
[4302] atitude. Ser um vaso de planta é pejorativo, aviltante e ofensivo à nossa inteligência.

5. AÇÕES

[4303] • Comunicação - reformulação de seus sítios na Internet possibilitando maior         
[4304] interatividade e/ou transparência entre os Sindicatos e sua base, através de: Fórum de 
[4305] Discussão; Salas de Bate-papo – CHAT; Vídeo Conferência; Espaço democrático para 
[4306] comentários; Sessão Blogger;

[4307] • Promoção de palestras, debates, conferências, atividades culturais sobre temas que 
[4308] reflitam, sobretudo, políticas públicas, apontando, portanto, para formação política da 
[4309] base, dentre outros, por exemplo, rever a política de capacitação do servidor público, 
[4310] tentando viabilizar, também, ao servidor público aposentado;

[4311] • Permissão, também, a participação de todo e qualquer cidadão brasileiro, isto é, a 
[4312] sociedade civil organizada;

[4313] • As atividades deverão ser realizadas nos diversos órgãos da administração pública 
[4314] direta, com a chancela dos sindicatos, utilizando a tecnologia vídeo-conferência,   
[4315] disseminando todo o debate, em nível regional e nacional, principalmente, para toda 
[4316] sociedade civil constituída;

[4317] • Divulgação, prévia, nas mídias, sejam as de caráter alternativa e/ou não

6. PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

[4318] • Reposição das perdas salariais de FHC a Lula;

[4319] • Correção das distorções - nas várias tabelas diferenciadas criadas pelo neoliberalismo 
[4320] e seu modelo gerencial de Administração;

[4321] • Incorporação de todas as gratificações – para todos os servidores ativos e            
[4322] aposentados já que as mesmas não garantem o valor a ser recebido, pois não fazendo 
[4323] parte do salário, podem ser retiradas a qualquer momento, com base na Lei de     
[4324] Responsabilidade Fiscal;
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[4325] • Diretrizes de Planos de Carreira - pois somente por meio do DPC será possível unificar 
[4326] os critérios, avançando na recuperação da isonomia, garantindo a paridade;

[4327] • Fixação da data-base – a data-base do funcionalismo, fixada em janeiro de cada ano 
[4328] pela lei 7.706/89, vem sendo desrespeitada pelo Governo desde 1996. Com a        
[4329] promulgação de E. C. 19/98 reafirmou-se a obrigatoriedade da observância de data 
[4330] base anual, com revisão geral de índice para todos os servidores;

[4331] • Retomar as discussões com o governo - sobre a estrutura remuneratória do PGPE;

[4332] • Todo Apoio ao projeto FUP Petrobras 100%;

[4333] • Que seja encaminhado pelo Sintrasef/Condsef - documento à Presidência da       
[4334] Republica sobre a exigência dos servidores em defesa do meio-ambiente e da reforma 
[4335] agrária, contra os ataques dos grandes empresários e dos latifundiários que querem 
[4336] acabar com a legislação ambiental e criminalizar os movimentos sociais;

[4337] • Campanha contra os PLs 3452/08 e 3952/09 - que trata das carreiras transversais e 
[4338] por cargos que estão no congresso nacional;

[4339] • Exigir a reintegração - de todos os anistiados e demitidos nos moldes previstos na Lei 
[4340] 8878/94;

[4341] • Reabertura das Negociações – visando cumprimento de todos os acordos já firmados 
[4342] com o Governo, período 2009-2010;

[4343] • Pelo fortalecimento do SUS em nível nacional – visando oferecer à população,    
[4344] sobretudo, a mais carente, um serviço de saúde gratuito e de qualidade, fazendo  
[4345] cumprir à Constituinte de 1988. Saúde um direito de todos e dever do Estado

7. PLANO DE LUTAS

[4346] • Garantia do mais amplo e irrestrito direito de greve;

[4347] • Unificação das campanhas salariais;

[4348] • Reforma Agrária sob controle dos trabalhadores;

[4349] • Reversão das privatizações realizadas, nenhuma nova privatização, sobretudo, no 
[4350] setor energético e de transporte;

[4351] • Lutar pela regulação estatal no mercado financeiro;

[4352] • Contra a flexibilização e a reforma trabalhista;

[4353] • Reforma tributária para taxar progressivamente o capital e as grandes riquezas;

[4354] • Salário mínimo nacional e unificado pelo DIEESE;

[4355] • Defesa do serviço público universal, gratuito, e de qualidade;

[4356] • Lutar contra qualquer tipo de discriminação;
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[4357] • Lutar pela igualdade de tratamento para a mulher trabalhadora;

[4358] • Investimento em capacitação e qualificação dos servidores públicos federais       
[4359] concursados;

[4360] • Socialização de todos os grandes monopólios e consórcios capitalistas, e de todos os 
[4361] meios de produção, sobretudo, os setores estratégicos, visando reduzir às              
[4362] desigualdades regionais e sociais;

[4363] • Fim da espoliação imperialista sobre a economia nacional;

[4364] • Garantia de emprego e trabalho obrigatório para todos com proibição do trabalho 
[4365] infantil;

[4366] • Defesa e proteção do meio ambiente, preservando a Amazônia, desenvolvimento 
[4367] sustentável;

[4368] • Demarcação e posse imediata de todas as terras indígenas;

[4369] • Defesa de Serviço Público e da Nação:

[4370] • Contratação exclusiva mediante concurso público;

[4371] • Contra a precarização: terceirização, consultorias e convênios;

[4372] • Não as privatizações;

[4373] • Fim das “parcerias” do Estado com ONG´s, cooperativas e similares; defesa da    
[4374] execução de serviços públicos pelo Estado, por meio de Servidores Públicos            
[4375] concursados;

[4376] • Fim do desmonte dos serviços públicos com investimento na área social e estratégica 
[4377] do Estado brasileiro;

[4378] • Paridade ativo/aposentados;

[4379] • Isonomia com o Judiciário e Legislativo;

[4380] • Reconquista dos direitos retirados pelas “Reformas” Administrativa e Previdenciária;

[4381] • Negociações Unificadas;

[4382] • Unidade de todas as categorias, carreiras e setores do funcionalismo, visando     
[4383] participação na CNESF;

[4384] • Planos de Carreira já;

[4385] • Novas tabelas salariais;

[4386] • Reajuste do Auxílio-alimentação;
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[4387] • Reajuste nos valores da Assistência á saúde;

[4388] • Paridade entre ativos, aposentados e pensionistas;

[4389] • Contratação dos servidores aprovados em concursos;

[4390] • Data-base para os servidores federais;

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

[4391] Ao elaborarmos a respectiva tese esperamos estar contribuindo para o enriquecimento 
[4392] do Congresso do Sintrasef, para o nível de conscientização da categoria, para a      
[4393] necessidade de nos mantermos alertas sobre cenário atual da política brasileira,   
[4394] convocando esta mesma categoria a participar mais da vida política deste país,      
[4395] ajudando, portanto, a construir o longo caminho que, ainda, teremos de percorrer para 
[4396] a implantação do socialismo no Brasil.

[4397] Convém ressaltar que para alcançarmos nosso propósito não é confiarmos todo o ônus 
[4398] na democracia representativa, somente. É imperativo nos fazermos presente, pois a 
[4399] luta é de todos, através da democracia participativa, que somada à democracia     
[4400] representativa, acreditamos nós, deverá permitir um país mais justo, mais digno, mais 
[4401] solidário, mais fraterno, mais soberano, enfim mais socialista, politicamente,         
[4402] economicamente, e socialmente falando.

[4403] Gostaríamos de nos estender um pouco mais sobre outras temas, pertinentes a    
[4404] conjuntura nacional e internacional, mas devido a exigüidade do tempo procuramos 
[4405] tratar do tema, talvez o mais comprometedor, do ponto de vista político.

“De nada valem as idéias sem homens que possam pô-las em prática.” - Karl Marx

Assinam a tese: Jose Carlos (DATASUS/SE/Min. Saúde) e Katia da Luz (FUNARTE/MinC. Cultura) - Re-
presentantes Sintrasef/RJ (Visitem nossos BLOGs: http://zedotoko.blogspot.com/ http://kantosdeluz.blo-
gspot.com/ - Emails: carloscosta1152@gmail.com e kaluzdivina@gmail.com)
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TESE 12

UNIDOS PARA LUTAR CONTRA OS 
ATAQUES DO GOVERNO

1. CONJUNTURA

[4406] A crise econômica mundial que começou em 2007 nos Estados Unidos não terminou. 
[4407] Agora assistimos a fase que começou na Grécia e logo se estendeu para toda a União 
[4408] Européia (UE). Para evitar a quebra de bancos alemães e franceses, a comissão      
[4409] econômica e o banco central da UE orientaram um brutal ajuste contra os               
[4410] trabalhadores: cortes dos gastos públicos, redução de salários dos servidores,        
[4411] aumentos dos impostos, reforma na previdência com aumentos na idade para se  
[4412] aposentar, o corte do 13º salário e flexibilização das leis trabalhistas. Por outro lado, 
[4413] para os mercados, se destinou 750 bilhões para que os especuladores não percam 
[4414] nenhum centavo. Desse modo, repete-se a mesma receita que não deu certo em 2008. 
[4415] Os governos se endividaram salvando bancos e empresas, no entanto em 2009 a  
[4416] economia do continente experimentou a maior recessão desde a segunda guerra  
[4417] mundial, resultando em 23 milhões de desempregados. O repasse de trilhões de   
[4418] Dólares e Euros aos mercados em 2008 desmanchou-se como fumaça nas bolsas de 
[4419] valores, aumentando a gigantesca nuvem de capital especulativo, preparando outra 
[4420] crise maior mais adiante.

[4421] Trata-se de uma crise profunda de todo sistema que eles só vão resolver se derrotarem 
[4422] a luta dos trabalhadores, impondo níveis de exploração semelhantes ao que existem na 
[4423] China, onde se trabalha cerca de 10 a 12 horas, as greves são proibidas e os salários 
[4424] miseráveis: lá um metalúrgico da Honda recebe de salário, por exemplo, cerca de R$ 
[4425] 360,00. 

[4426] Aumentar a exploração dessa forma não é fácil, justamente pelas lutas de nossa classe 
[4427] que coloca em dificuldades o imperialismo norte-americano e europeu. O Governo 
[4428] Obama não conseguiu derrotar a resistência palestina, sobretudo em Gaza e ainda teve 
[4429] que retirar suas tropas do Iraque. No Afeganistão, as tropas de ocupação americanas e 
[4430] européias não controlam nem 20% do território. 

[4431] Na China, as greves dos operários da Honda e Toyota conquistaram aumento de salário 
[4432] nas capitais de várias províncias. Tudo isso enfrentando a ditadura e a máfia sindical 
[4433] estatal chinesa. 

[4434] Na Europa, nos últimos 3 meses assistimos greves gerais na Espanha, Itália, França (3) e 
[4435] Grécia (6). Houve ainda protestos gigantes na Alemanha e a greve de dois dias do metrô 
[4436] de Londres. No dia 29 de setembro 100 mil pessoas de vários paises protestaram em 
[4437] Bruxelas, e também houve manifestações em várias capitais do continente. Trata-se de 
[4438] uma forte pressão de base que empurra as direções das centrais sindicais, que em sua 
[4439] grande maioria não querem organizar a luta. Em alguns países os partidos que       
[4440] governam, controlam também os sindicatos, exemplo de Portugal, Espanha e Grécia. 
[4441] Isso significa que no velho continente surgem novos dirigentes combativos e classistas, 
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[4442] numa perspectiva positiva para nossa luta internacional.

[4443] Na América Latina, a crise tem reflexos, em maior ou menor grau. No Brasil, apesar de 
[4444] todo o discurso de Lula, as medidas são para apertar o cinto dos trabalhadores. Lula 
[4445] cortou R$ 30 bilhões do orçamento de 2010, prejudicando educação e saúde, manteve 
[4446] o fator previdenciário de FHC que dificulta as aposentadorias e concedeu reajuste da 
[4447] tarifa de energia elétrica. Novamente Lula joga todo seu prestigio para semear a ilusão 
[4448] de que não seremos afetados. No entanto não esquecemos que durante a quebra do 
[4449] setor imobiliário dos Estados Unidos ao invés da “marolinha” tivemos uma enchente de 
[4450] demissões em 2008 e o desmoronamento do PIB em 2009 para -0,2%. É por isso que 
[4451] devemos nos prevenir, pois cedo ou tarde a crise atravessa o Atlântico.

[4452] Mesmo governos que são qualificados como de esquerda, como os da Venezuela ou 
[4453] Equador, não apresentaram um plano alternativo. Esses governos, que são fruto de 
[4454] numerosas mobilizações dos trabalhadores desses países, infelizmente seguiram as 
[4455] mesmas receitas. Chaves aumentou o IVA, imposto regressivo que afeta os mais   
[4456] pobres, desvalorizou a moeda aumentando as perdas salariais, que em 2009 já eram de 
[4457] 10%. Salvou 9 bancos da falência e ao mesmo tempo reduziu o gasto público, afetando 
[4458] as missiones, projetos sociais do governo. No equador, o presidente Rafael Correa, 
[4459] apresentou uma lei do serviço público contra servidores, policiais e base das forças 
[4460] armadas. A lei prevê corte salarial, aumento da jornada de trabalho dos médicos sem 
[4461] aumento de salário e demissões. Nesse processo houve uma rebelião social da base 
[4462] militar. O governo tentou divulgar internacionalmente esta luta como se fosse um 
[4463] golpe. Organizações sociais da esquerda equatoriana desmentiram essa versão e se 
[4464] colocaram do lado dos que lutam e contra o governo. A CONAIE, organização indígena 
[4465] do Equador, denuncia ainda que Correa vem privatizando a água e os minerais do país. 
[4466] Nas universidades do Equador a crise também produz seus efeitos, gerando uma greve 
[4467] no dia 4 de outubro na universidade de Guayaquil, que reivindicava autonomia e  
[4468] financiamento.  

[4469] Infelizmente, até mesmo em Cuba, diante da queda da arrecadação da indústria   
[4470] Hoteleira, o governo de Raul Castro anunciou um plano de ajuste para demitir cerca de 
[4471] 1 milhão de trabalhadores na ilha. No Instituto de Artes da Universidade de Havana os 
[4472] estudantes protestam por melhorias na alimentação e mais higiene. Sendo que em 
[4473] Cuba não há liberdades e não é permitido organizar sindicatos nem entidades       
[4474] estudantis.

[4475] Em nosso país virá mais ajuste neoliberal em 2011. Após a eleição vem aumento da 
[4476] tarifa dos transportes e se prepara uma nova reforma da previdência. A orientação do 
[4477] FMI é clara para 2011: “é o momento propício para que o Brasil melhore seu equilíbrio 
[4478] fiscal em médio prazo e inicie as reformas estruturais”, declarou John Lippsky, vice-
[4479] diretor do FMI, após o resultado do primeiro turno. Sabemos que grande parte dos 
[4480] servidores lembra os tenebrosos anos FHC e acredita que Dilma é um mal menor. No 
[4481] entanto devemos dissipar essas ilusões, pois o governo de Lula/Dilma, infelizmente 
[4482] beneficiou aos mesmos setores favorecidos durante os 8 anos de governo do PSDB. Os 
[4483] banqueiros de Wall Street declararam que não viam diferenças entre Dilma e Serra. 
[4484] Qualquer um que ganhassem garantiria seus lucros. O mesmo disse Eike Batista, um 
[4485] dos brasileiros que está na lista dos mais ricos do mundo. Os maiores financiadores das 
[4486] campanhas de Dilma e Serra foram bancos e empreiteiras. O orçamento de 2011, 
[4487] aprovado com votos do PT, PSDB e do PV da Marina, restringe aumento dos servidores 
[4488] e aumentos do salário mínimo enquanto destina R$ 125 bilhões para a dívida.
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[4489] Em 2009 o governo Lula/Dilma destinou R$ 380 bilhões para a dívida, quase 50% do 
[4490] orçamento nacional. Em segurança o investimento não chegou a 1% e para educação 
[4491] foi de apenas 2%. O bolsa família, com orçamento de R$ 13 bilhões, significa apenas 
[4492] 0,7% do orçamento nacional. Há no Brasil, de acordo com dados do PNAD/IBGE, 54 
[4493] milhões de pobres. De acordo com a ONU o Brasil possui a terceira pior distribuição de 
[4494] renda do mundo. Infelizmente, em oito anos de governo do PT, o Brasil mantêm os 
[4495] mesmos problemas estruturais que existiam antes da chegada de Lula a presidência. 
[4496] Durante a crise econômica o governo atuou para salvar os mercados. No total, o   
[4497] governo repassou R$ 300 bilhões para a iniciativa privada. Tanto a Caixa Econômica 
[4498] Federal como o Banco do Brasil (BB) compraram ações de bancos falidos. Só para 
[4499] impedir a quebra do banco Votorantim, o BB torrou R$ 4,2 bilhões.  Destacamos que 
[4500] apenas para Ermírio de Moraes, dono do Grupo Votoratin, entregou-se 4,5 vezes mais 
[4501] do que o investido no reajuste do auxílio-alimentação de 514,4 mil servidores. Nos 
[4502] bancos privados foram injetados R$ 160 bilhões (8 vezes mais que o PROER de FHC) e 
[4503] eles aumentaram seus lucros em 24%. Os fatos demonstram que com o PT de Lula e 
[4504] Dilma tudo seguiu do mesmo estilo do PSDB de Serra e FHC.

[4505] No presente momento em que escrevemos essa tese o segundo turno está sendo 
[4506] disputado. A pesquisa da CNT/Census mostra um empate técnico entre Serra e Dilma. 
[4507] Porém, vença quem vencer, os servidores e a classe trabalhadora devem se preparar 
[4508] para luta contra o plano de ajuste em 2011. Necessitamos, portanto que o X          
[4509] CONCONDSEF coloque nossa confederação no caminho da luta seguindo os exemplos 
[4510] dos trabalhadores que saíram às mobilizações e vem conquistando reajustes acima da 
[4511] inflação, como Metalúrgicos e Bancários. Por isso propomos:

[4512] a) Campanha da Condsef em apoio às greves na Europa, contra os planos de          
[4513] austeridade, pela suspensão do pagamento das dívidas externas, fim dos orçamentos 
[4514] militares para as tropas do Afeganistão.

[4515] b) Apoio as greves dos operários Chineses. Abaixo a ditadura capitalista na China.

[4516] c) Romper o bloqueio israelense a Faixa de Gaza. Apoio aos ativistas internacionais do 
[4517] navio “Gaza Convoy Europa” que transporta veículos do comboio de ajuda humanitária 
[4518] aos palestinos. Que o Brasil rompa relações diplomáticas com o Estado nazista de Israel.

[4519] d) Apoio as lutas na América latina. Contra os planos de ajuste. Que Hugo Chaves, 
[4520] Rafael Correa, Evo Morales, Raul Castro liderem uma frente de países contra o      
[4521] pagamento da dívida externa e apresentem um plano alternativo para enfrentar o FMI. 
[4522] Apoio a lutas operárias, populares e indígenas no Equador, Bolívia e Venezuela. 

[4523] e) Por liberdades plenas ao povo de Cuba. Fim dos presos políticos. Democracia ampla, 
[4524] geral e irrestrita para organizar sindicatos e organizações sociais que lutem contra as 
[4525] demissões e o ajuste capitalista na ilha.

[4526] f) Em defesa da autodeterminação do povo Haitiano. Retirada imediata das tropas 
[4527] invasoras da Minustah/ONU lideradas pelo governo Brasileiro.

[4528] g) Contra o golpe e Honduras e as bases militares dos EUA na Colômbia. Basta de  
[4529] agressão imperialista. Retirada dos soldados que ainda restam no Iraque.

[4530] h) Suspensão imediata do pagamento da Dívida Pública com auditoria da mesma, 
[4531] seguindo as propostas da auditoria cidadã da dívida e do Jubileu Sul. Realização, pela 
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[4532] CONDSEF, de um Seminário sobre o Endividamento Público x Investimentos nos    
[4533] Serviços Públicos.

[4534] i) Denunciar o IIRSA (Integração da Infraestrutura Sul Americana), criado por FHC para 
[4535] desenvolver grandes projetos atacando meio ambiente e os povos indígenas. No Brasil 
[4536] é o PAC do Lula, com suas represas como as de Jirau, Santo Antonio e Belo Monte.

[4537] j) Reestatização das empresas privatizadas por FHC. Rever os leilões do petróleo e os 
[4538] ataques a Petrobrás feitos por FHC e Lula. Contra a privatização do Correios e dos 
[4539] Bancos.  

[4540] l) Em defesa de dos serviços públicos 100% estatais;

2. BALANÇO DO MOVIMENTO

[4541] Passados três anos da atual gestão da CONDSEF e os últimos quatro anos do governo 
[4542] Lula, é chegada a hora de fazermos um balanço de como atuou o movimento dos 
[4543] federais e a sua direção diante dos ataques do atual governo.

[4544] A crise da economia mundial significou a aplicação de mais ajuste fiscal para garantir a 
[4545] taxa de lucro das burguesias nacional e internacional. Parafraseando o presidente Lula 
[4546] “nunca na história desse país” banqueiros, agronegócio, latifundiários, madeireiros, 
[4547] empresários da construção civil, entre outros obtiveram tanto lucro. 

[4548] Mas, enquanto a burguesia tinha a garantia de seus lucros, os servidores federais eram 
[4549] literalmente enrolados na mesa nacional de negociação. Tinham as suas principais 
[4550] reivindicações negadas pelo atual governo, sob o pretexto de que não havia dinheiro 
[4551] para garantir salário e plano de carreira. Em 2008 o governo anunciou que adiaria o 
[4552] cumprimento dos acordos o que efetivamente ocorreu em 2009. Lula não encaminhou 
[4553] as propostas de planos e reestruturação de carreiras nem realizou concursos suficientes 
[4554] para recompor a força de trabalho nos órgãos públicos, deixando do cumprir 47 itens 
[4555] assinados com a CONDSEF, prejudicando 21 setores do funcionalismo. Ao mesmo 
[4556] tempo o governo encaminhou ao congresso o PL 549/09 que limita os gastos com o 
[4557] serviço publico federal e congela nosso salário por 10 anos. 

[4558] Isso gerou paralisações em 2009, o ato do dia 1º de abril de 2010 e as greves dos  
[4559] servidores do INCRA, SPU, MTE, IBAMA/ICMBIO/SFB, CNPQ e INEP. O governo Lula 
[4560] tentou criminalizar as greves. No IBAMA foi por meio do STJ tentando impor a       
[4561] ilegalidade da greve e uma multa de R$ 200.000,00. No SPU desengavetaram decreto 
[4562] de FHC para ordenar o corte de ponto. Durante a greve nacional do MTE ficou visível a 
[4563] intransigência do governo. A CONDSEF respondeu mal a essas greves. Atendeu aos 
[4564] pedidos do governo para desmobilizar a luta, por meio do discurso do “voto de     
[4565] confiança”. A CONDSEF orientava aos grevistas à suspensão do movimento sem    
[4566] nenhuma proposta concreta ou com propostas que dividia a categoria dentro de cada 
[4567] órgão. Para piorar, a direção majoritária da CONDSEF não convocou plenária nacional 
[4568] para unificar essas greves. Deixou de orientar aos sindicatos o fortalecimento das 
[4569] greves nas bases, se omitiu de pressionar o governo a negociar com todas as greves em 
[4570] conjunto e não propôs uma paralisação nacional depois que as greves começaram. Nem 
[4571] mesmo tentou uma ação unificada com o judiciário federal, dirigido pela FENAJUFE, que 
[4572] estava em greve no mesmo período.

[4573] A atual gestão da CONDSEF, em nossa opinião, buscou retrair o movimento, na medida 
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[4574] em que apostou no mecanismo divisionista do governo Lula de privilegiar as          
[4575] negociações setoriais sem qualquer eixo unificador para a luta, uma vez que as      
[4576] reivindicações tinham semelhança entre si. 

[4577] A negociação coletiva, uma das principais reivindicações do movimento sindical dos 
[4578] servidores públicos federais, não foi utilizada para unificar as lutas. O governo       
[4579] aproveitou a divisão do movimento para incluir no debate a proibição aos servidores do 
[4580] direito de greve através da sua regulamentação. O projeto de lei que dispõe sobre 
[4581] tratamento de conflitos, diz em seu art. 18, inciso I, que os trabalhadores das forças 
[4582] policiais armadas são proibidos de exercerem o direito de greve. Também em vários 
[4583] outros pontos do Termo de Acordo e do Projeto de Lei aparece o termo                  
[4584] “indisponibilidade do direito público” o que significa que nossas reivindicações não 
[4585] podem se indispor com o governo. Em outro ponto ainda, quando falam em            
[4586] “proporcionalidade na representatividade”, o Termo de Acordo e do Projeto de Lei não 
[4587] identificam a que se refere essa proporção. Também não garantem que os acordos 
[4588] celebrados serão cumpridos, pois não há nenhum artigo que “obrigue” o Presidente a 
[4589] cumpri-los. Em suma, o Termo de Acordo proposto pelo governo, reduz a negociação 
[4590] coletiva a nada. Aqui, destaque-se que a Condsef - diferente da postura oportunista de 
[4591] outras entidades que queriam a assinatura imediata do Acordo  independente do que o 
[4592] governo estava propondo (de olho no Imposto Sindical e na liberação de dirigentes), - 
[4593] não aceitou a imposição do governo. Mas temos que nos manter vigilantes para que o 
[4594] Acordo não seja aceito.

[4595] O principal fato que impediu a unificação da lutas da base da CONDSEF, em nossa 
[4596] opinião, foi a assinatura dos acordos realizados em 2008, o significou um Pacto Social 
[4597] de convivência pacífica com o governo Lula. Tais acordos, além de não serem aplicados 
[4598] de imediato, não foram cumpridos na sua totalidade, numa clara demonstração de 
[4599] desinteresse do governo em atender as reivindicações dos servidores federais.

[4600] Essa forma de negociação setorial e divisionista têm a ver com o fato de que a ampla 
[4601] maioria da CONDSEF considera o governo Lula como o seu governo e não garante a 
[4602] autonomia que necessitamos para organizar nossa luta. Tem a ver com o fato de ainda 
[4603] defenderem a Central Única dos Trabalhadores/CUT, que realizou uma conferência em 
[4604] junho de 2010 em São Paulo, para apoiar a candidata do presidente Lula e do Partido 
[4605] dos Trabalhadores/PT, Dilma Rousseff, demonstrando sua legítima posição política, 
[4606] mas, ao mesmo tempo, contradizendo seus falsos argumentos de que os setores de 
[4607] esquerda “partidarizam o debate sindical”, preferindo a “negociação” ao                 
[4608] enfrentamento direto. Daí a razão do Pacto Social em 2008 para ser implementado até 
[4609] 2011, a fim de evitar a unidade e a mobilização dos servidores para não arranhar o 
[4610] presidente Lula. 

[4611] Diante das negativas do governo na mesa de negociação, a CONDSEF recorreu ao 
[4612] trabalho no Congresso, apresentando inúmeras emendas para serem defendidas pelos 
[4613] parlamentares. Não é errado recorrer aos parlamentares, mas devemos fazer um 
[4614] balanço minucioso do resultado das votações das emendas que apresentamos. Senão 
[4615] todas, mas a ampla maioria das emendas que enviamos aos parlamentares foram 
[4616] rejeitadas. Isso só foi possível porque o atual parlamento apóia as medidas do governo, 
[4617] quer dizer, é um parlamento comprometido com os interesses dos ricos e não com os 
[4618] servidores e os serviços públicos. Portanto, concluímos que o trabalho parlamentar é 
[4619] limitado! 

[4620] As poucas migalhas que chegaram nos contracheques dos servidores federais, só foram 
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[4621] possíveis com mobilização e greve da categoria. As históricas bandeiras de luta como 
[4622] incorporação da GAE ao salário, reajuste do auxílio-alimentação, que só foram       
[4623] conseguidas em 2009, só se tornaram realidade em função das mobilizações e       
[4624] paralisações dos servidores. 

[4625] Neste balanço, também merece atenção a democracia das instâncias da Confederação. 
[4626] Infelizmente, por um erro grave de metodologia, os acordos assinados com o governo 
[4627] federal em 2008, não foram amplamente debatidos e decididos pela base da categoria 
[4628] nos estados. Naquele ano, coube ao Conselho Deliberativo das Entidades, sem consulta 
[4629] à base da categoria, decidir pela assinatura dos acordos, sob o pretexto de que o  
[4630] governo tinha pressa, valorizando, portanto sua exigência, em detrimento da         
[4631] capacidade de análise das propostas pela base e seu poder de decisão, uma vez que os 
[4632] conselheiros não receberam da base delegação para por ela decidir. 

[4633] Um outro elemento da realidade que fragilizou a luta unificada dos servidores federais 
[4634] foi o abandono, pela CONDSEF, da Coordenação Nacional de Entidades de Servidores 
[4635] Federais – CNESF. A ruptura, votada no CDE, se deu sob falsos argumentos de que na 
[4636] CNESF posições divergentes não se votavam. Falsa polêmica. Em vários momentos da 
[4637] vida da coordenação se realizaram debates sobre propostas divergentes e, quando não 
[4638] se construía o consenso, votava-se. Na verdade, a ruptura se deu pelo fato de haver 
[4639] uma posição política contrária ao Programa de Aceleração do Crescimento Econômico – 
[4640] PAC – programa de repasse de verbas públicas ao setor empresarial -, e outro a favor. 
[4641] Os favoráveis ao PAC são aqueles que consideram o governo Lula como seu governo, 
[4642] portanto não podiam legitimar uma posição contrária ao principal programa do    
[4643] governo Lula. Frisamos também, que outras entidades nacionais se afastaram da  
[4644] CNESF. Do mesmo modo, reconhecemos que as entidades nacionais que continuaram 
[4645] na Coordenação Nacional, não deram a batalha necessária para mobilizar a sua     
[4646] categoria, o que contribuiu também para a falta de ação unitária na luta contra o  
[4647] governo Lula.

[4648] A decisão de afastamento da Coordenação Nacional resultou na falta de unidade entre 
[4649] as entidades nacionais, sendo, portanto um impeditivo para a unificação das lutas dos 
[4650] servidores em torno das suas reivindicações. O próximo governo federal, seja ele qual 
[4651] for, será provavelmente um governo com maior ajuste fiscal, basta observar o       
[4652] conteúdo de suas campanhas eleitorais: reforma tributária, reforma trabalhista,    
[4653] reforma da previdência, etc. Exigirá, portanto, muita unidade dos servidores para 
[4654] organizar a nossa luta e arrancar as nossas reivindicações. 

[4655] Assim, propomos: 

[4656] a) Autonomia e Independência: A CONDSEF deve manter-se autônoma frente a     
[4657] qualquer governo, seja ele que matiz político for. Deve manter a sua independência 
[4658] frente ao governo aos partidos políticos;

[4659] b) Mesa Nacional de Negociação: Manter a categoria em constante mobilização. Uma 
[4660] vez esgotados todas as tentativas de negociação entre a CONDSEF e governo federal, 
[4661] deve-se romper com as mesas e impulsionar a mobilização da categoria e, se         
[4662] necessário, construir a greve unificada para arrancar nossas reivindicações; 

[4663] c) Negociação Coletiva: esse instrumento não pode ser uma camisa-de-força que acabe 
[4664] levando os trabalhadores a serem enrolados mais uma vez, ao invés de terem a     
[4665] possibilidade de garantir seus direitos e suas reivindicações através de suas lutas e das 
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[4666] negociações com o governo; 

[4667] d) Trabalho no Parlamento: Seja qual for o governo eleito, já se tem claro que os   
[4668] parlamentares eleitos para o próximo mandato, estão em completo acordo com a 
[4669] política de ajuste fiscal. Mantendo a categoria em permanente mobilização, deve-se 
[4670] desenvolver trabalho junto aos parlamentares nos seus estados de origem, sabendo-se 
[4671] que é um campo burguês e há um limite, sem, em momento algum, usá-lo como  
[4672] substituto da ação direta dos servidores, em outras palavras, se necessário for vamos à 
[4673] greve;

[4674] e) Democracia Interna: a CONDSEF deve priorizar a democracia de seus fóruns de 
[4675] decisão. Não poderá a confederação, por meio da sua Direção, Executiva e CDE, tomar 
[4676] qualquer decisão que diga respeito à vida da categoria, como: salário, vida funcional, 
[4677] plano de carreira, etc., sem consultar amplamente os servidores;

[4678] f) Coordenação Nacional de Entidades de Servidores Federais: A CONDSEF, entidade 
[4679] que abriga a maioria dos servidores federais, deve retomar seu assento na              
[4680] Coordenação Nacional. Deve contribuir no debate político para vencer as divergências 
[4681] de conteúdo político e construir a unidade necessária à luta, mas se não for possível 
[4682] superá-las no debate, deve levar suas posições a voto sem medo de encarar o resultado 
[4683] dos debates. A CONDSEF deve ter como uma de suas prioridades fortalecer a CNESF, 
[4684] como forma de garantir as lutas unificadas da categoria. 

3. ORGANIZAÇÃO SINDICAL DA CONDSEF

[4685] A CONDSEF deve continuar organizando em suas bases os sindicatos gerais de       
[4686] servidores públicos federais, no sentido de, cada vez mais, unificar suas lutas. Não deve 
[4687] organizar em suas fileiras os sindicatos específicos que lutam apenas pela sua categoria 
[4688] sem enxergar a luta geral e unitária como a principal ferramenta para derrotar as 
[4689] políticas do governo e os ataques aos serviços e servidores públicos.  Existem alguns 
[4690] sindicatos específicos, históricos, que são oriundos das organizações associativas dos 
[4691] servidores federais, quando estes eram proibidos de se sindicalizarem. São sindicatos 
[4692] com história de luta desde os governos militares, como associações, e depois, nos 
[4693] governos civis, já como sindicatos. No entanto, a partir da Constituição de 88, com o 
[4694] advento do direito à sindicalização, surgiram os sindicatos gerais que congregam e 
[4695] organizam os servidores federais, principalmente do Poder Executivo, na perspectiva da 
[4696] unidade para lutar e conquistar direitos. É claro que, os diversos governos de plantão, 
[4697] perceberam que essa forma de organização era muito perigosa para a “estabilidade e 
[4698] normalidade democráticas” e trataram de oferecer às lideranças e dirigentes sindicais, 
[4699] ganhos específicos, planos de carreira típicos de estado, agências reguladoras enxutas, 
[4700] tabelas salariais diferenciadas, gratificações específicas e majoradas. A partir dessas 
[4701] armadilhas, muitas lideranças, mesmo aquelas consideradas de esquerda, não ligadas à 
[4702] CUT, trataram de se agarrar a essas ofertas sem se preocuparem mais com a tão falada 
[4703] unidade. 

[4704] A organização dos Departamentos dentro da CONDSEF é um modelo que ajuda a  
[4705] organizar as lutas específicas de cada setor do serviço público federal. No entanto, a 
[4706] eleição de seus dirigentes em uma chapa geral, junto com a Direção da Condsef não 
[4707] representa a realidade dos setores de sua base. Todos os setores acabam votando a 
[4708] Coordenação de um setor específico. A eleição da direção do Departamento nos   
[4709] Encontros Setoriais serão mais democráticas e representarão a vontade de cada setor.
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[4710] Porém, a CONDSEF deve se abster de tratar seus sindicatos filiados como se fossem 
[4711] orgânicos à Confederação. A filiação à CONDSEF é livre, portanto os sindicatos devem 
[4712] ter liberdade e autonomia para se auto-organizarem.    Não pode haver por parte da 
[4713] CONDSEF nenhuma concessão de privilégios aos aliados políticos e de retaliação aos 
[4714] adversários ideológicos.

[4715] A liberdade e a autonomia sindicais são fatores fundamentais para que a CONDSEF 
[4716] possa lutar contra todo e qualquer tipo de ataque aos serviços e servidores, bem como 
[4717] possa orientar sua base nos estados a organizarem a luta. Por isso é fundamental que 
[4718] as mesas de negociação não se tornem mesas de enrolação permanente, onde o  
[4719] governo vai enrolando as entidades enquanto o tempo passa sem que as reivindicações 
[4720] sejam atendidas. E isso acontece porque uma das principais entidades que sentam à 
[4721] mesa com o governo, tanto oficialmente quanto oficiosamente é a CUT, que é       
[4722] controlada pelo governo Lula, seus ministros petistas e ex-sindicalistas. A CUT que 
[4723] surgiu como um contraponto às centrais pelegas e ao sindicalismo de estado, hoje já 
[4724] não fala em nome dos trabalhadores. Apesar dos discursos de seus dirigentes e de 
[4725] algumas campanhas de interesse dos trabalhadores, a CUT não passa de uma corrente 
[4726] de transmissão dos governos petistas e seus aliados, sejam eles federal, estaduais e/ou 
[4727] municipais. Portanto já passa da hora da CONDSEF fazer o debate sobre sua filiação à 
[4728] CUT e participar do movimento de reorganização sindical existente no país, rumo à 
[4729] uma nova Central de Trabalhadores.

[4730] Quanto à filiação à ISP, entendemos que essa entidade cumpre o papel de amortecer 
[4731] em nível internacional as lutas da categoria dos servidores públicos, fazendo eco às 
[4732] políticas social-democratas existentes no mundo, que a cada dia propõe medidas de 
[4733] ajuste com a finalidade de enxugar os investimentos em serviços e servidores públicos e 
[4734] aumentar as metas de superávit primário, para atender as exigências do FMI e demais 
[4735] organismos financeiros internacionais. O capitalismo de estado que o governo de Cuba 
[4736] começa a implementar com as quinhentas mil demissões de servidores públicos e a 
[4737] privatização de setores estratégicos da economia cubana e as greves na Grécia, na 
[4738] França, na Espanha, em Portugal entre outros países europeus, tem colocado a nu essas 
[4739] políticas neoliberais promovidas pelos governos de direita, social-democratas e alguns 
[4740] considerados de esquerda. Se a ISP fosse uma entidade que organizasse a luta dos 
[4741] servidores públicos em nível mundial, uma grande e unitária Greve Geral Mundial já 
[4742] deveria ter sido convocada, pois em todos os países do mundo as medidas de ajuste 
[4743] estão sendo propostas pelos seus governos. A CONDSEF deve, também em nível   
[4744] internacional, se somar àqueles que reorganizam o movimento sindical para que o 
[4745] chamado de Marx ecoe aos quatro cantos do mundo: “Trabalhadores do mundo, uni-
[4746] vos!”. 

[4747] Assim, propomos:

[4748] • Fortalecimento dos Sindicatos Gerais, evitando a filiação de Sindicatos Específicos;

[4749] • Eleição dos Coordenadores de Departamentos nos Encontros Setoriais;

[4750] • Unificação na luta, dentro da CNSEF, com os Sindicatos, Federações e Confederações 
[4751] específicas;

[4752] • Não aos sindicatos orgânicos à CONDSEF;

[4753] • Tratamento igualitário e isonômico aos sindicatos filiados, independente da corrente 
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[4754] política de sua direção;

[4755] • Abrir o debate sobre a CUT e a ISP, com documentos escritos por todas as forças 
[4756] políticas que compõem a base da CONDSEF, com a finalidade de entender o atual 
[4757] momento de reorganização do movimento sindical, autônomo e independente,    
[4758] culminando em fórum deliberativo sobre a filiação a essas duas entidades.

4. PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

[4759] Desde o início do governo Lula, pontos centrais da pauta de reivindicações dos      
[4760] servidores federais deixaram de ser atendidas. Desde junho de 2003, a CONDSEF e 
[4761] outras entidades nacionais do setor, protocolaram junto à Mesa Nacional de          
[4762] Negociação uma proposta de Diretrizes de Plano de Carreira, sem que o governo  
[4763] acenasse com algo concreto. Contrariando as expectativas da base, o governo não só 
[4764] negou as diretrizes, como negou planos de carreiras para os servidores da Advocacia 
[4765] Geral da União (AGU), Superintendência do Patrimônio da União (SPU), Ministério do 
[4766] Trabalho e Emprego (MTE) e Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE). Além 
[4767] disso, o governo aprofundou a divisão no serviço público na medida em criou uma nova 
[4768] estrutura remuneratória para economista, engenheiro, arquiteto, estatístico e geólogo, 
[4769] discriminando os demais servidores de nível superior e aumentando as distorções 
[4770] salariais. Também, aprofundou a discriminação contra aposentados e pensionistas, 
[4771] negando-lhes a paridade salarial com os ativos. As pensões foram ao longo do tempo 
[4772] sendo diminuídas ficando muito inferiores aos salários dos servidores aposentados ou 
[4773] ativos, penalizando assim, as(os) pensionistas.

[4774] A iniciativa do governo sugere a intenção de discriminar os demais servidores. De um 
[4775] lado, proporciona a criação de uma elite no serviço público, visando aumentar a divisão 
[4776] entre os servidores. De outro, concede para alguns, graças à mobilização dos setores, 
[4777] migalhas de reajuste nos vencimentos básicos e nas gratificações de desempenho, 
[4778] sendo que esta em vários setores continua sendo a maior parcela do contracheque. 
[4779] Além disso, os aposentados não recebem seus proventos isonômicos com os salários de 
[4780] ativos e as pensões não são atingidas pelos ganhos salariais das tabelas e Planos de 
[4781] Carreira. Por fim, mesmo para os setores que tiveram algum ganho, não concedeu 
[4782] qualquer reajuste aos servidores de nível auxiliar, citamos como exemplo a Carreira de 
[4783] Tecnologia Militar (CTM). É a máxima maquiavélica: “dividir para melhor governar!”. 

[4784] Assim propomos:

[4785] • Diretrizes de Plano de Carreira, como forma de uniformizar e regularizar as regras das 
[4786] carreiras no serviço público federal;

[4787] • Paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas;

[4788] • Isonomia das pensões com os proventos dos aposentados e/ou salários dos ativos;

[4789] • Planos de Carreiras de modo a permitir o desenvolvimento dos servidores nas    
[4790] carreiras, com Restituição por Titulação (RT) e Gratificação de Qualificação (GQ);

[4791] • Reivindicar a Gratificação de Qualificação (GQ) aos servidores de níveis intermediário 
[4792] e auxiliar que não tiveram a oportunidade de acesso à capacitação universal pelo órgão 
[4793] público, mas que adquiriram o notório saber ao longo de sua vida laboral; 
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[4794] • Tabelas unificadas e/ou parametrizadas por planos de carreiras já existentes na base 
[4795] da CONDSEF;

[4796] • Avaliação para fins de capacitação e não como forma de reduzir o salário dos      
[4797] servidores;

[4798] • Acesso democrático e universal nos processos de capacitação funcional;

[4799] • Fim da avaliação de desempenho para fins de demissão. 

5. PLANO DE LUTAS

[4800] A CONDSEF deve construir uma luta nacional que leve os trabalhadores de sua base à 
[4801] vitória, que derrote a política de ajuste do governo que obedece cegamente aos   
[4802] organismos internacionais, que arranque do governo as reivindicações da categoria, 
[4803] que impeça que a Negociação Coletiva se transforme em enrolação coletiva e que faça 
[4804] com que o dinheiro público seja investido nos serviços públicos e nos seus              
[4805] trabalhadores para melhor qualifica-los.

[4806] Assim propomos:

[4807] • Construir desde já a Campanha Salarial 2011, em conjunto com as demais entidades 
[4808] do Serviço Público Federal, a qual tenha em seu eixo, além da Reposição da Perdas 
[4809] Salariais, a Reconstrução dos Serviços Públicos, a Paridade Salarial entre ativos,     
[4810] aposentados e pensionistas, o Arquivamento Imediato do PL 549 que congela por 10 
[4811] anos os salários dos servidores públicos e Diretrizes de Plano de Carreira, já.

[4812] • Reconstruir desde já a CNESF, como fórum de debates e deliberações, com todas as 
[4813] entidades que realmente queiram lutar contra o governo que se instalar no Planalto a 
[4814] partir de janeiro do próximo ano. 

[4815] • Convocar Plenárias Nacionais da Condsef para debater e deliberar sobre a Campanha 
[4816] Salarial 2011 e aprovar uma Pauta de Reivindicações Unificada.

[4817] • Participar das Plenárias da CNESF no sentido de unificar as lutas. 

[4818] • Organizar junto com a CNESF, Marchas e Acampamentos em Brasília, no primeiro 
[4819] trimestre de 2011. 

[4820] • Entregar a Pauta de Reivindicações ao Governo de plantão no Dia do Lançamento da 
[4821] Campanha Salarial 2011 com Ato Público Unificado em frente ao Palácio do Planalto.

[4822] • Propor Paralisações nos órgãos públicos em todo o país. 

[4823] • Propor Greve por tempo determinado como forma de pressão para atendimento das 
[4824] reivindicações.

[4825] • Propor Greve por tempo indeterminado, ainda no primeiro semestre, se as         
[4826] reivindicações não forem atendidas.

ASSINAM ESSA TESE: Neide Rocha Cunha Solimões (Executiva Condsef); Cedicio De Vasconcellos Mon-
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teiro (Direção Condsef); Maria Jurgleide – Juca (Direção Condsef).

PARÁ: Abias Pereira Matos, Adarlindo Dos Santos Figueiredo, Adinair Farias Dos  Santos, Adonias Al-
ves Tocantins, Afonso  Modesto, Aguinaldo Barbosa Da Silva, Alair Cardoso Ferreira, Alimar Da Silva 
Barreiros, Antonio Maria Matos De Sousa, Antonio Queiroz Silva, Antonio Soares De Castro, Astrogildo 
Ribeiro De Araujo, Benilda Cardoso Do Carmo, Benedito Pantoja Da Cruz, Bento Ferreira Da Silva, Carlos 
Alberto Tavares Cruz, Carolina Lopes, Catarina  Isackson Soares, Celso Silva, Domingos De Souza Neto, 
Dourivaldo Joao Serrao Ribeiro, Dulcideia Sousa Santos, Durval Bertram Rodrigues Vieira, Edilene Rocha 
Lopes, Edilson Souza Da Silva, Edivaldo Anibal Costa Matos, Edno Marcos Dos  Santos, Elenice Lisboa, 
Eliana Hungria, Elizete Dos Santos Gaspar, Eduardo Magno Teixeira, Emanuel Vitelli Lima, Flavio Pantoja 
Ferreira, Francisca Campos De Queiros, Francisco Da Silva Brito, Francisco Nazareno Coelho Pantoja, 
Francisco Pereira Da Silva, Geolina Pereira Da Silva, Gerson Da Silva Lima, Gilvan Rodrigues, Gisele 
Sousa, Heliezon Nazareno Meireles Lima, Herbert Marcus Farias Dos Santos, Herberto De Carvalho Dan-
tas Filho, Iracilda Soares Da Silva, Iris Letiere Santos De Menezes, Ivanilde Pinheiro Da Silva, Ivo Pontes 
Pimentel, Ivonilde Nascimento Gomes, Iranilde Silva, Izauro Alves De Souza, Jaci Santiago. Jalila Barros 
Tavares, João Santiago, Jorge Antônio Das Neves Valente, Jorge Correa Da Costa, José Hélio, Jose Ramos 
Rodrigues Dos Santos, Jose Raimundo Assuncao Dos Santos, Jose Ramos Dos Santos, Jose Reginaldo Ara-
gao, Josue Marcos Vieira Do Nascimento, Katia Rosangela Tavares De Sousa, Laura Nazareth Serra Da 
Costa, Laurence Falcao Agria, Leoneide Gama, Liana Fernandes, Luis Sergio De Lima Botelho, Luiz Carlos 
Paiva Da Silva, Luiz Guilherme Ribeiro De Menezes, Luiz Otavio Quintero Pereira, Luzia Pereira Da Costa, 
Marcos Rubens Silva De Jesus Filho,  Maria  Da  Conceição Ruiz, Maria Da Consolação Rodrigues, Maria 
Das  Graças Silva, Maria Das Dores Viana Dos Anjos, Maria De Nazare Ferreira Sampaio, Maria Do Carmo 
Silva De Souza, Maria  Dos Prazeres Maduro, Maria Eliana, Maria Eloiza De Castro Freire, Maria Lucilene 
Sousa Da Silva, Maria Rosa Tavares Dos Santos, Maria Santana Leao Maduro, Manoel Costa Filho, Manoel 
Pereira Dos  Santos, Marlene Antonia Dos Santos,Miguel Angelo Da Costa Oliveira, Neusa Do Socorro 
Figueiredo Pontes, Nilo Tufi Haja Vilhamor, Nivaldo Almeida De Lima, Olaides Bento Ferreira, Orlandina 
Lopes Coelho, Orlando Da Cruz Almeida, Orlando Ramos Lopes, Osias Victor Da Silva, Osvaldo Nu-
nes De Souza, Paulinho Rodrigues, Paulo Emmanoel Da Costa Moraes, Paulo Moacir Nonato, Raimunda 
Barreto De Sousa, Raimundo Casimiro, Raimundo Cosme Da Silva, Raimunda Dos Santos Nepomuceno, 
Raimundo Germano Tavares Queiroz, Raimundo Gilberto De Oliveira Marinho, Raimundo Nonato Dos 
Santos Cardoso, Raimundo Paixao Ramos, Raimundo Sergio Machado, Regina Gomes Correa, Regina 
Maria Martins Brito, Rogerio Nonato Dos Santos, Rozemburgo Ferreira De Souza, Rubem Da Silva Bar-
bosa, Rute Moreira Sampaio, Sampaio, Sergio Goncalves Lima, Silvan  Gomes  Do Nascimento, Sione Dos 
Santos Afonso Reis, Tereza Helena Barbosa Barros, Vicente Paulo, Walciclea Purificacao Da Silva Cruz, 
Waldomiro Moreira Souza,  Walmir Da Silva Brito, Wilson Batista Simões, Wilson Correa De Miranda, 
Ygor Vitor Camelo De Oliveira.   
    
DF: Luciano, Almira.

RIO DE JANEIRO: Paulo Ronan, José Alves, Fernando Roberto Pimenta,Meire Marques, Pedro Rosa Ca-
bral, Heloísa Helena, Izilda Lúcia, Sandra Quizan (Uff-Rj), Roberto Salimeni, Moacir Carvalho Silva, Luiz 
Carlos Almeida (Amrj)

MARANHÃO: Joivaldo Lopes.



148 X CONCONDSEF - BRASÍLIA - 2010

ANEXO 1

REGIMENTO DO X CONCONDSEF
CAPITULO I

DA REALIZAÇÃO DO CONGRESSO

Art. 1º. O X CONCONDSEF, de caráter ordinário, será realizado no Bay Park Resort Hotel, na Cidade 
de Brasília-DF, nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2010.

CAPITULO II

DOS OBJETIVOS DO X CONCONDSEF

Art. 2º. São objetivos do X CONCONDSEF:

I – Discutir amplamente a conjuntura internacional e nacional e suas implicações nas condições de 
vida dos trabalhadores, em particular os trabalhadores do Serviço Público federal, priorizando a defesa dos 
seus interesses.

II – Deliberar posições e Planos de Lutas e Pautas de reivindicações dos trabalhadores públicos fede-
rais na defesa de seus interesses, incluindo a qualidade dos serviços Públicos.

III – Discutir as formas de Organização geral e de fortalecimento dos setores específicos da COND-
SEF, armando o movimento frente às exigências da realidade e das lutas políticas, econômicas e sociais de 
todos os trabalhadores.

IV – Discutir a reforma estatutária no tocante a criação de duas secretarias.

V – Discutir e definir posições sobre formas de organização da CONDSEF e suas relações com outras 
entidades nacionais e internacionais.

VI – Eleger a Diretoria Nacional, os Coordenadores de Departamentos e Conselho Fiscal da COND-
SEF, para o triênio 2011/2014, conforme art. 49 § único do Estatuto da CONDSEF.

CAPITULO III

DOS PARTICIPANTES DO CONGRESSO

Art. 3º. São Delegados ao X CONCONDSEF, com direito à voz e voto, os membros efetivos e suplentes 
da direção Nacional e do Conselho Fiscal da CONDSEF, enquanto no exercício do cargo e todos os traba-
lhadores nos serviços públicos federais filiados as Entidades de Base e eleitos segundo os critérios estabele-
cidos pelo estatuto da CONDSEF e contidos no edital de convocação do X CONCONDSEF.

Art. 4º. Os convidados pela Comissão Organizadora terão direito à voz na Plenária de Abertura e nos 
temas aos quais forem convidados.

CAPITULO IV

DO CREDENCIAMENTO

Art. 5º. O credenciamento dos delegados titulares ao X CONCONDSEF ocorrerá no Bay Park Resort 
Hotel em Brasília-DF, iniciando às 9 horas do dia 08 de dezembro/2010, indo até as 12 horas do dia 10 de 
dezembro/2010. O credenciamento dos suplentes será das 12 às 18 horas do dia 10 de dezembro/2010.

§ Único: O prazo para apresentação de Recursos à Comissão Organizadora será até as 9 horas do dia 
10/12/2010.

Art. 6º. Os crachás entregues no ato do credenciamento, não serão substituídos ou repostos em caso 
de extravio e/ou perda.
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CAPÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO

Art. 7º. A Comissão Organizadora do X CONCONDSEF será a Diretoria Executiva da CONDSEF, 
com poderes delegados pelo CDE/CONDSEF, será responsável pela Organização do Congresso, tendo 
competência de orientar os trabalhos, propor o presente Regimento, preparar o expediente das Plenárias, 
indicar as Mesas diretoras que serão eleitas pela Plenária.

CAPÍTULO VI

DO TEMÁRIO DO CONGRESSO

Art. 8º. Será objeto do X CONCONDSEF o seguinte temário:

I. CONJUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL;

II. BALANÇO DO MOVIMENTO;

III. ORGANIZAÇÃO SINDICAL;

IV. REFORMA ESTATUTÁRIA (CRIAÇÃO DE DUAS SECRETARIAS – Raças, Gêneros e Etnias; e 
Movimentos Sociais);

V.  ENCONTRO DOS DEPARTAMENTOS DA CONDSEF;

VI. PLANO DE LUTAS E PAUTA DE REIVINDICAÇÕES;

VII. ELEIÇÃO DA DIRETORIA NACIONAL, CONSELHO FISCAL E COORDENADORES 
DE DEPARTAMENTOS DA CONDSEF.

Art. 9º. O X CONCONDSEF será composto por cinco Organismos: As Plenárias; os grupos de Traba-
lho e discussão; A comissão de sistematização e de relatoria; a Comissão Organizadora do X CONCOND-
SEF e a Comissão Eleitoral eleita.

§ 1º: Das plenárias:

a) A Plenária é o Órgão Máximo e Soberano do X CONCONDSEF e será composta de todos delega-
dos credenciados, tendo a competência de discutir, aprovar ou rejeitar as propostas;

b) Só serão objeto de discussão das Plenárias as propostas majoritárias nos grupos, ou as que atingi-
rem no mínimo, 20% de votos dos delegados presentes nos grupos de trabalho.

§ 2º: Dos grupos de Trabalho:

a) Os Grupos de trabalho serão formados pelos delegados inscritos, distribuídos proporcionalmente e 
aleatoriamente pela Comissão Organizadora, não podendo participar de outro grupo, a não ser para o qual 
foi sorteado/definido.

b) Cada Grupo de trabalho deverá eleger uma mesa diretora dos trabalhos composta por um coorde-
nador, um secretário e dois relatores.

c) Cada Grupo de Trabalho adotará conclusões das quais deverão constar do relatório a proposta 
vencedora e as que atingiram no mínimo de 20% dos votos dos presentes na hora da votação.

d) Os relatórios dos Grupos de Trabalho devem ser encaminhados à Comissão de Sistematização e 
Relatoria.

§ 3º: da Comissão de Sistematização e Relatoria:

a) A Comissão de Sistematização e Relatoria será Composta por um Representante de cada Tese, qua-
tro representantes da Comissão de Organização do Congresso e os Relatores dos grupos de Trabalho.

b) Caberá a comissão de Sistematização e relatoria classificar as propostas consensuais e não consen-
suais, separando-as para serem apresentadas à Plenária Final.

c) Não caberão votação na Comissão de sistematização e relatoria. O objeto que não for consensual 
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deverá ser resolvido na Plenária.

§ 4º: Da Comissão Organizadora do Congresso:

a) As atribuições da comissão Organizadora são as definidas no Art. 7º deste Regimento.

§ 5º: Do Encontro Nacional dos Departamentos:

a) O Encontro Nacional dos Departamentos será formado pelos Servidores, delegados ao X CON-
CONDSEF e membros efetivos da Coordenação dos Departamentos, sendo que os mesmos deverão ser 
vinculados aos Órgãos Afins de cada Departamento.

b) Caberá ao Encontro Nacional dos Departamentos discutir a Política dos Órgãos e suas respectivas 
reivindicações.

Art.10. As votações nos Grupos e nas Plenárias serão feitas através do levantamento dos Crachás dos 
Delegados.

Art. 11. As deliberações em Plenária serão tomadas por maioria simples.

Art. 12. Durante o Processo de Votação não serão permitidas questões de ordem ou de encaminha-
mentos.

CAPITULO VIII

DO ORDENAMENTO DAS PLENÁRIAS E GRUPOS DE TRABALHO

Art. 13. As Mesas Diretoras das Plenárias e dos Grupos de Trabalho serão formadas por um coorde-
nador, um secretário e dois relatores, eleitos pelas respectivas Plenárias e grupos de Trabalho.

Art. 14. Cabe a mesa dirigir os trabalhos, orientar as propostas para a relatoria do congresso, conceder 
ou não questão de ordem, de encaminhamento, esclarecimento.

§ 1º: Não é permitido ao Delegado solicitar questões relacionadas ao Caput deste artigo para fazer 
outras intervenções, senão o que de fato for objeto de solicitação à mesa.

§ 2º: O encaminhamento da mesa será sempre prioritário, entretanto, quando existir um impasse na 
mesa, ou entre a mesa e outro delegado, a Plenária decidirá o encaminhamento.

§ 3º: As declarações de voto só serão permitidas nas votações de mérito e somente por quem se absti-
ver da votação e/ou não defender nenhuma das proposições em votação.

§ 4º: O tempo para declaração de voto será sempre de um minuto, ou se o delegado (ou delegada) 
preferir por escrito e encaminhada à mesa, que fará a leitura.

Art. 15. O tempo de intervenção dos delegados nas Plenárias e nos Grupos de Trabalho será de três 
minutos, caso a Plenária ou os grupos não se sintam esclarecidos é facultado a mesa abrir novas interven-
ções para a defesa.

§ 1º: Caso existam propostas divergentes oriundas dos grupos de trabalho, a ordem de defesa será a 
seguinte:

a) Sorteadas, se as propostas diferentes tiverem sido majoritárias na maioria dos grupos.

b) As propostas que forem minoritárias, na maioria dos grupos, serão sempre defendidas primeiras.

CAPÍTULO IX

DO QUÓRUM DOS GRUPOS E DAS PLENÁRIAS

Art. 16. Para instalação dos grupos e das plenárias é necessário o quorum de 50% mais um, dos dele-
gados credenciados ao Congresso. No caso dos Grupos, para esse quorum será considerado os delegados 
inscritos no respectivo grupo;

§ 1º: No inicio e ao término dos trabalhos em grupo serão colhidas assinaturas dos delegados e obser-
vadores presentes nos trabalhos e que serão encaminhadas à Organização do Congresso.
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§ 2º: Para fins de emissão de certificados de participação dos delegados e observadores do X CON-
CONDSEF será levado em consideração as listas de presença em posse da Comissão Organizadora do 
Congresso.

CAPITULO X

DA PROGRAMAÇÃO DO X CONCONDSEF

Art. 17. A Programação do X CONCONDSEF será a seguinte:

 QUARTA-FEIRA – DIA 08/12/2010

 9h: Início do Credenciamento;

 12h30 às 14h30: Almoço;

 17h às 17h30: Abertura Solene do X Congresso;

 17h30 às 19h: Leitura, Discussão e Aprovação do Regimento Interno;

 19h às 19h30: Eleição da Comissão Eleitoral;

 19h30 às 21h: Apresentação das Teses;

 21h às 21h30: Apresentação e Deliberação sobre Recursos;

 21h30: Jantar.

 QUINTA-FEIRA – DIA 09/12/2010

 9h: Continuação do Credenciamento;

 9h às 12h30: Debate sobre a Conjuntura e Desafio dos Trabalhadores para o Próximo Período;

 12h: Encerramento do Credenciamento de Delegados e Início do Credenciamento de Suplentes;

 12h30 às 14h30: Almoço;

 14h30 às 18h: Instalação da Mesa e Debate;

 18h: Encerramento do Credenciamento de Suplentes;

 19h: Jantar;

 20h às 23h: Atividade Cultural.

 SEXTA-FEIRA – DIA 10/12/2010

 9h às 12h30: Debate sobre Conjuntura Nacional e Internacional nos Grupos de Discussão;

 12h30 às 14h30: Almoço;

 14h30 às 16h: Debate sobre Balanço do Movimento, Organização Sindical da CONDSEF nos Gru-
pos de Discussão;

 16h às 19h: Debate sobre Pauta de Reivindicação, Plano de Lutas e Reforma Estatutária nos Grupos 
de Discussão;

 20h: Jantar;

 21h: Atividade Cultural.

 SÁBADO – DIA 11/12/2010

 9h: Reunião da Comissão de Sistematização;
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 9h às 12h30: Plenária dos Departamentos (12 Departamentos);

 12h30 às 14h: Almoço;

 14h às 17h: Continuidade das Plenárias dos Departamentos;

 17h às 22h: Plenária de Discussão e Aprovação das Resoluções;

 22h: Jantar.

 DOMINGO – DIA 12/12/2010

 9h às 10h: Prestação de Contas;

 10h às 11h: Inscrição de Chapas;

 11h às 12h: Defesa das Chapas;

 12h às 16h: Votação da Nova Direção da CONDSEF, Coordenadores de Departamentos e Conselho 
Fiscal;

 14h: Almoço;

 16h às 17h: Apuração dos Votos;

 17h: Encerramento.

CAPITULO XI

DAS ELEIÇÕES DA DIREÇÃO, CONSELHO FISCAL E COORDENADORES DE DEPARTAMENTOS DA 
CONDSEF

Art. 18. Cada Representante de Chapa apresentará a Mesa/Comissão Eleitoral, por escrito, os nomes 
dos componentes da respectiva chapa, contendo o nº total de membros exigidos para compor a Direção 
das diversas instâncias; 

Art. 19. Só serão aceitos os nomes de Delegados inscritos para o X CONCONDSEF.

Art. 20. Não poderá haver candidatura em mais de uma chapa. Caso isso ocorra, o nome em dupli-
cidade, cabe ao indicado, e só a ele, manifestar de forma escrita a opção por uma das chapas. Sem essa 
manifestação seu nome será excluído de todas as chapas em que constar.

Art. 21. Quando houver duas chapas concorrentes e o número de votos de cada uma for rigorosamen-
te igual ao de outra, configurando um empate, proceder-se-á imediatamente nova votação e, caso persista 
o empate, a decisão será feita por sorteio. Havendo mais de duas chapas em disputa e ocorrendo o empate, 
proceder-se-á a decisão por sorteio.

Art. 22. O voto individual (um por delegado), e só poderá ser exercido pelo delegado (a) identificado 
no Crachá;

Art. 23. A Eleição será organizada pela Comissão eleitoral eleita na abertura do congresso, composta 
por cinco membros;

§ único: Os membros da comissão eleitoral não poderão ser candidatos à Direção, Conselho Fiscal e 
coordenação dos Departamentos da Condsef;

Art. 24. Os Membros do Conselho Fiscal e os Coordenadores de departamentos setoriais serão elei-
tos juntamente com a Diretoria Nacional, em chapas distintas, conforme art. 49, § único do Estatuto da 
CONDSEF;

Art. 25. Os crachás restantes do processo de credenciamento serão lacrados pela Comissão Organiza-
dora e ficará sob a guarda da Comissão Eleitoral;

Art. 26. A Comissão Eleitoral disporá lista de votantes, que será obrigatória a assinatura do delegado 
(ou delegada) no Ato da votação.



153CADERNO DE TESES

Art. 27. A Votação será feita em Urnas identificadas com o Nº e Nome de cada chapa concorrente.

Art. 28. Só terá acesso ao local de votação a Comissão Eleitoral, os fiscais de cada chapa e os delegados 
para votar, quando autorizados pela Comissão Eleitoral.

Art. 29. A Apuração dos votos dar-se-á imediatamente após o processo de votação por mesa apu-
radora definida pela Comissão Eleitoral, acompanhada por fiscais de cada Chapa inscrita, devidamente 
credenciados pela Comissão Eleitoral;

Art. 30. O resultado da Eleição será anunciado ao término da apuração, sendo lavrada a Ata de eleição 
pela Comissão Eleitoral.

Art. 31. A composição da Direção, Conselho Fiscal e coordenação dos Departamentos, será feita con-
forme disposto no art. 52 do estatuto da Condsef;

Art. 32. Demais procedimentos para a realização da eleição, serão definidos pela Comissão Eleitoral.

CAPITULO XII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 33. Os casos omissos neste Regimento deverão ser analisados pela comissão Organizadora, que 
encaminhará a mesa diretora para apreciação e aprovação da Plenária.
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ANEXO 2

ESTATUTO CONDSEF
CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE DA CONFEDERAÇÃO

Art. 1º - A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL - 
CONDSEF, fundada em 31 de agosto de 1990, pelo III Congresso Nacional de servidores Públicos Federais, 
com sede e foro na cidade de Brasília - Distrito Federal, é uma entidade democrática, autônoma, desvin-
culada do Estado e sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, de duração indeterminada, de 
representação sindical em grau superior, representando os interesses das Entidades de Classes que congre-
gam 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 perce-
bam de forma direta ou indireta da União Federal, independente de suas convicções políticas, partidárias 
ou religiosas.

Parágrafo Único - A CONDSEF tem sua sede jurídica e administrativa em Brasília-DF e jurisdição e 
representatividade em todo o Território Nacional.

Art. 2º - a Confederação tem como finalidade:

I - Unir todas as Entidades Sindicais representativas dos servidores públicos federais, empregados e 
trabalhadores da Administração Direta, Indireta, Fundacional e Autárquica dos Poderes da União e das 
Empresas Públicas Federais, independente do vínculo existente para com a Administração Pública Fede-
ral, na luta em defesa de seus direitos, interesses e reivindicações imediatas, mediatas e futuras, nos planos 
funcional, econômico, social, cultural e político.

II - Fortalecer as entidades representativas dos servidores públicos federais, respeitando sua autono-
mia e modelo de organização, bem como incentivar a união dos servidores, empregados e trabalhadores no 
serviço público federal, através de sindicalização e a organização de novos sindicatos.

III - Desenvolver atividades e iniciativas nas busca de soluções para os problemas dos servidores pú-
blicos federais, empregados e trabalhadores da Administração Direta, Indireta, Fundacional e Autárquica 
dos Poderes da União e das Empresas Públicas Federais, tendo em vista a melhoria de suas condições de 
trabalho e de vida, agindo sempre em defesa dos interesses da Nação, representados pela vontade do povo 
e na defesa de um serviço público de boa qualidade, democratizado e eficiente.

IV - Promover ampla e ativa solidariedade com as demais categorias de trabalhadores, buscando 
elevar seu grau de unidade, tanto nacional quanto internacionalmente, e prestar apoio e solidariedade aos 
povos do mundo inteiro que lutam contra todo o tipo de exploração do homem;

V - Apoiar todas as iniciativas e lutas do conjunto da classe trabalhadora que visem à melhoria e à 
elevação de vida do povo brasileiro, como reflexo do exercício pleno de cidadania de uma nação;

VI - Incentivar o aprimoramento cultural, intelectual e profissional dos servidores, empregados e tra-
balhadores como forma de construir um Serviço Público Federal eficiente e de qualidade;

VII - Manter contatos, intercâmbios, acordos, convênios e projetos com entidades sindicais ou não, 
nacionais ou estrangeiras, em todos os níveis, preservando os princípios de autonomia e independência da 
Confederação;
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VIII - Promover congressos, seminários, plenárias, encontros, reuniões e outros eventos para aumen-
tar o nível de organização e conscientização da categoria representada, assim como participar de fóruns e 
eventos de interesse dos servidores, empregados e trabalhadores públicos federais e da população usuária 
dos serviços públicos, no Brasil e no exterior;

IX – Desenvolver e implementar uma política de formação sindical, conjuntamente com as entidades 
filiadas, para dirigentes, novas lideranças e categoria em geral.

X - Representar perante o Poder Executivo, em qualquer de suas esferas ou escalão, perante as autori-
dades do Poder Judiciário em qualquer instância ou Tribunal, perante o Poder Legislativo em qualquer de 
suas casas que integram o Congresso Nacional, os interesses dos servidores, empregados e trabalhadores 
no serviço público federal, bem como perante o Tribunal de Contas da União, Polícias Judiciárias Estaduais 
ou qualquer Superintendência Regional da Polícia Federal;

XI - Estimular a organização dos servidores, empregados e trabalhadores no serviço público federal 
nos locais de trabalho;

XII - promover negociações individuais ou coletivas de trabalho, celebrar acordos coletivos e contrato 
coletivo de trabalho e, ainda, ajuizar dissídio coletivo.

CAPÍTULO II

DAS ENTIDADES FILIADAS, DA ADMISSÃO, DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 3º - O número de Entidades filiadas é ilimitado.

Art. 4º - Poderão ser filiados a CONDSEF todas as entidades sindicais representantes de servidores, 
empregados e trabalhadores no Serviço Público Federal, integrantes do Quadro de Pessoal da Administra-
ção Direta, indireta, fundacional e autárquica dos Poderes da União e das Empresas Públicas, sejam regidos 
pelo RJU e pela CLT, inclusive aqueles provenientes de Convênios que têm o objetivo de implementar ações 
da Administração e Serviço Público, em qualquer nível e grau, que, por decisão de seus órgãos, aprovem a 
filiação e acatem as normas deste Estatuto.

Art. 5° - Observadas as disposições estatutárias da CONDSEF, são direitos das Entidades filiadas:

I - Participar de todas as atividades da CONDSEF;

II - Apresentar ao Congresso Nacional da Confederação - CNC, à Plenária Nacional da CONDSEF – 
PN, Conselho Deliberativo de Entidades, Diretoria Nacional e à Executiva da Diretoria Nacional da CON-
DSEF propostas, teses, sugestões, projetos, encaminhamentos ou representações de qualquer natureza, que 
demandem providências daqueles órgãos deliberativos;

III – O amplo direito de defesa, podendo recorrer das decisões da Diretoria Nacional à Plenária e/
ou ao Congresso Nacional da CONDSEF, solicitando qualquer medida que entenda apropriada, tanto em 
relação à conduta e à postura dos dirigentes nacionais da Confederação quanto em relação às próprias ati-
vidades desenvolvidas pela entidade;

IV - Requerer aos órgãos de direção da CONDSEF a convocação extraordinária de Congressos ou 
Plenária Nacional, desde que haja a manifestação favorável, por escrito, de 1/3 (um terço) das entidades 
filiadas;

V - Ter um representante no Conselho Deliberativo, ou, no caso de ausência ou impedimento, lhe é 
garantido seu suplente;

VI - Requerer todos os benefícios e direitos gerados por este Estatuto.

Parágrafo Único: Na hipótese dos órgãos de direção da CONDSEF não encaminharem a convocação 
extraordinária do Congresso ou Plenária Nacional requerida nos termos do inciso IV deste artigo, as enti-
dades filiadas poderão fazê-lo diretamente desde que a convocação seja aprovada e assinada por 1/3 (um 
terço) do total das entidades filiadas.

Art. 6° - São deveres das entidades filiadas:
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I - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;

II - Estar sempre quites com suas obrigações financeiras com a CONDSEF.

Art. 7° - Poderão ser excluídos ou desligados da CONDSEF:

I - As entidades filiadas, quites com suas obrigações financeiras, que solicitarem por escrito sua desfi-
liação, por decisão de sua instância máxima de deliberação;

II - A Entidade filiada com mais de 06 (SEIS) meses de atraso com a contribuição financeira prevista 
neste estatuto, devendo a mesma quitar suas obrigações financeiras enquanto perdurar a discussão que 
deliberará sobre a sua exclusão.

Parágrafo primeiro: Para as entidades que descumprirem o inciso II por motivo de ocorrências ex-
traordinárias de ordem financeira e política, a decisão de exclusão ou não, inclusive renegociando débitos, 
será submetida ao Conselho Deliberativo de Entidades, nos termos deste estatuto, cabendo desta decisão 
recurso à Instância Superior.

Parágrafo segundo: A Entidade com mais de seis meses de atraso que quitar integralmente os débitos 
terá automaticamente retificada a sua exclusão.

Art. 8° - São direitos dos integrantes do Quadro Social de cada uma das entidades filiadas:

I - Votar e ser votado para as instâncias dirigentes da CONDSEF, respeitadas as disposições estatutá-
rias;

II - Participar de todas as atividades promovidas pela CONDSEF desde que observado o Estatuto e as 
resoluções internas das Entidades Filiadas;

III - Apresentar à Diretoria Nacional, à Plenária Nacional ou ao Congresso Nacional da CONDSEF 
propostas, sugestões, projetos ou representação de qualquer natureza, que demandem providências daque-
les órgãos deliberativos.

Art. 9º - Os dirigentes da CONDSEF, integrantes de qualquer de suas instâncias, que cometerem des-
respeito ao Estatuto da Confederação ou que adotarem conduta que venha a comprometer a imagem da 
CONDSEF ou, ainda, manifestadamente, adotarem condutas contrárias às deliberações das instâncias da 
Confederação, estão sujeitos às seguintes penalidades:

a) Advertência escrita;

b) Suspensão do mandato;

c) Perda do Mandato.

Parágrafo primeiro: A denúncia de infração baseada no art. 9° será encaminhada à Diretoria Nacional, 
que constituirá Comissão para apuração da denúncia, num prazo de 30 (trinta) dias, podendo tal prazo ser 
prorrogado por igual período, garantido ao Requerido o direito a ampla defesa e o direito ao contraditório.

Parágrafo segundo: A Diretoria Nacional, com base no relatório da Comissão previsto no § 1°, delibe-
rará sobre a aplicação ou não de qualquer penalidade.

Parágrafo terceiro: A decisão da Diretoria Nacional que impuser qualquer penalidade, será submetida 
à deliberação da Plenária Nacional.

Parágrafo quarto: A Diretoria Nacional notificará ao Diretor da penalidade imposta, tendo este o 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, para recorrer da decisão 
junto à Plenária Nacional.

CAPÍTULO III

DOS ÓRGÃOS DA CONFEDERAÇÃO

Art. 10 - São órgãos da Confederação:

I - Congresso Nacional;
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II - Plenária Nacional;

III - Conselho Deliberativo de Entidades;

IV - Diretoria Nacional;

V - Executiva da Diretoria Nacional;

VI – Departamentos Setoriais.

Seção I - Do Congresso Nacional

Art. 11 - O Congresso Nacional é o fórum máximo de deliberação da CONDSEF e será realizado ordi-
nariamente de 03 em 03 anos e extraordinariamente a qualquer tempo, convocado pela Plenária Nacional, 
ou quando convocado na forma prevista no inciso IV e Parágrafo Único do artigo 5º deste Estatuto.

Parágrafo Primeiro- Os delegados de base de cada entidade filiada à CONDSEF serão eleitos na pro-
porção de 1 (um) para cada 100 (cem) servidores empregados ou trabalhadores sindicalizados e fração 
majoritária de 50 do Órgão ao qual pertence.

Parágrafo Segundo - Os delegados poderão ser eleitos em Assembléia Geral, setorial, regional ou por 
local de trabalho da categoria representada. O quorum mínimo para eleição de delegados é de 10 (dez) pre-
sentes na Assembléia. Será eleito, por assembléia, 01 (um) delegado para cada 10 (dez) presentes, ou fração 
igual ou maior a 5 (cinco), respeitados os limites estabelecidos no § 1º, sendo proibida a duplicidade de 
candidatura e de voto, quando convocada mais de uma instância para eleição de delegados, resguardando 
o direito de recurso.

Parágrafo Terceiro: Os observadores serão eleitos no percentual de até 30% (trinta por cento) do nú-
mero de delegados eleitos na respectiva Assembléia Geral.

Parágrafo Quarto – Quando a eleição for por chapa, os delegados serão eleitos proporcionalmente 
ao número de votos válidos obtidos por cada chapa em relação ao total de votos válidos, observando-se a 
proporcionalidade direta e qualificada.

Parágrafo Quinto - Cada Diretoria de Entidade filiada terá direito a eleger 01 (um) delegado, condi-
cionado ao referendo de Assembléia para tal fim.

Parágrafo Sexto - Todos os membros efetivos da Diretoria Nacional, do Conselho Fiscal e respectivos 
suplentes, enquanto no exercício do cargo, são delegados natos.

Parágrafo Sétimo - Qualquer delegado do Congresso Nacional da CONDSEF poderá ser eleito para 
qualquer cargo da Diretoria Nacional, do Conselho Fiscal ou Departamento Setorial.

Parágrafo Oitavo: Tratando-se de Congresso Nacional onde devam ocorrer eleições, ou apreciadas 
propostas de modificações do Estatuto, tais itens deverão constar expressamente da convocação.

Art. 12 - Compete ao Congresso Nacional da CONDSEF:

I - Deliberar sobre todo e qualquer assunto constante da pauta aprovada no início de seus trabalhos;

II - Avaliar a realidade da categoria e a situação política, econômica e social do país, definir a linha de 
ação da CONDSEF, suas relações intersindicais e fixar o plano de lutas;

III - Alterar, no todo ou em parte, o presente Estatuto, desde que convocado para tal fim;

IV - Examinar e aprovar em última instância, em caso de recurso, os relatórios financeiros e presta-
ções de contas apresentadas pela Diretoria e rejeitadas pelo Conselho Fiscal;

V - Eleger os membros efetivos e suplentes, da Diretoria Nacional, do Conselho Fiscal e dos Depar-
tamentos Setoriais;

Parágrafo Único - A posse dos eleitos para Diretoria Nacional, Conselho Fiscal e Departamentos Se-
toriais, efetivos e suplentes, ocorrerá, no máximo, até 30 (trinta) dias após o prazo do Mandato da Diretoria 
anterior.
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Art. 13 - As deliberações do Congresso Nacional da CONDSEF serão adotadas por maioria simples 
dos votos dos delegados presentes em cada sessão plenária.

Parágrafo Único - As deliberações referentes à destituição dos membros da Diretoria Nacional e Dis-
solução da CONDSEF exigirão a aprovação de pelo menos 2/3 (dois terços) dos votos dos delegados pre-
sentes à sessão plenária.

Seção II - Da Plenária Nacional

Art. 14 - A Plenária Nacional é o órgão de deliberação inferior ao Congresso Nacional e Superior ao 
Conselho Deliberativo, Diretoria Nacional e Executiva da Direção Nacional.

Art. 15 - São atribuições da Plenária Nacional:

I - Deliberar sobre quaisquer matérias que por determinação do Congresso Nacional lhes forem atri-
buídas, nos rígidos limites desta atribuição, sob pena de nulidade das deliberações adotadas;

II - Implementar as deliberações do Congresso Nacional da Categoria representada;

III - Regulamentar, quando necessário, as deliberações do Congresso Nacional da CONDSEF;

IV - Examinar e apresentar parecer ao Congresso Nacional da CONDSEF dos relatórios financeiros, 
prestações de contas e previsões orçamentárias apresentados pela Diretoria Nacional da CONDSEF;

V - Decidir sobre os recursos interpostos contra decisões prolatadas por instâncias inferiores da 
CONDSEF;

VI - Convocar extraordinariamente o Congresso Nacional da CONDSEF.

Art. 16 - A Plenária Nacional é constituída por:

I - Todos os membros efetivos da Diretoria Nacional;

II - 1 (um) delegado por entidade filiada que detenha base nacional;

III - 1 (um) delegado eleito pela Diretoria de cada Entidade filiada, desde que referendado em Assem-
bléia realizada pela própria Entidade;

IV - Delegados de base serão eleitos em Assembléias das Entidades filiadas, sendo proibida a dupli-
cidade de candidatura e voto quando for convocada mais de uma instância para a eleição em número que 
varia de acordo com o seguinte critério:

a) 1 (um) delegado para cada 500 (quinhentos) sindicalizados na base das entidades filiadas.

b) Para o credenciamento dos delegados à Plenária Nacional é obrigatória a apresentação da Ata da 
Assembléia que os elegeram, a lista dos servidores, empregados ou trabalhadores presentes à Assembléia 
de eleição e cópia do documento que a convocou.

c) Os delegados poderão ser eleitos em assembléias gerais, setoriais, regionais ou por local de trabalho 
da categoria representada. O quorum mínimo para eleição de delegados é de 10 (dez) presentes na Assem-
bléia. Serão eleitos por Assembléia 1 (um) delegado para cada 10 (dez) presentes, respeitados os limites 
estabelecidos na alínea “a” do presente artigo.

Art. 17 - A Plenária Nacional reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por semestre e, extraordinaria-
mente, quando convocada pela Executiva da Diretoria Nacional da CONDSEF, pelo Conselho Deliberativo 
de Entidades ou por ela própria.

Parágrafo Único – Compete à Executiva da Diretoria Nacional fixar local e data das Plenárias Nacio-
nais por ela convocada.

Art. 18 – A Plenária Nacional deverá ser convocada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, 
quando ordinária, e 10 (dez) dias de antecedência se extraordinária, devendo no ato de convocação constar 
a pauta.

Parágrafo único – A Plenária Nacional deliberará sobre todo e qualquer assunto constante da pauta 



159CADERNO DE TESES

no início dos trabalhos, observada a sua competência.

CAPÍTULO IV

DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES

Seção I - Natureza, Finalidade e Objetivos

Art. 19 - O Conselho Deliberativo de Entidades é formado pela Executiva da Direção da CONDSEF, 
por 1 (um) representante de cada entidade filiada e por 1 (um) representante da Coordenação de cada 
Departamento Setorial Nacional, sendo um órgão de decisão imediatamente superior à Diretoria da Con-
federação e inferior à Plenária Nacional e ao Congresso Nacional da CONDSEF.

Parágrafo Único - O Conselho de Entidades deverá aprovar o seu regimento interno.

Art. 20 - O Conselho Deliberativo de Entidades tem por finalidade:

I - Estabelecer diálogo permanente entre as entidades filiadas, visando o desenvolvimento e imple-
mentação da política da entidade;

II - Possibilitar e garantir a expressão e participação de cada uma das entidades filiadas no processo 
de discussão e condução da política da CONDSEF;

III - Discutir e formular estratégia para a implementação das diretrizes políticas definidas pelas ins-
tâncias da Confederação, tanto nas questões gerais quanto específicas de interesse e em defesa da categoria;

IV - Ser instrumento aglutinador, visando a construção da unidade dos Servidores, empregados e 
trabalhadores públicos federais, seja na condução das lutas, seja na sua organização, em consonância com 
as lutas gerais dos trabalhadores;

V - Ser fórum de proposição de formulação de políticas, para discussão nas instâncias superiores, 
tendo em vista a sua composição e representatividade;

VI - Captar as demandas, orientações e sugestões emanadas das entidades filiadas, caracterizando-se 
como um canal permanente aberto entre estas e a Direção da CONDSEF;

VII - Ser fórum de discussão permanente das questões gerais das lutas dos trabalhadores;

VIII - Caracterizar-se como espaço privilegiado para troca de experiência de atividades administra-
tivas, de organização da base e de formação sindical desenvolvidas pelas entidades filiadas, contribuindo, 
assim para o fortalecimento e unificação da luta dos servidores, empregados e trabalhadores no serviço 
público federal;

IX - Caracterizar-se como fórum de discussão e de propostas de encaminhamentos das avaliações 
referentes a ações emanadas por entidades filiadas cunhadas por orientações diferentes e divergentes, vi-
sando assegurar a funcionalidade da Confederação, bem como a construção e condução do movimento.

Seção II - Das Competências

Art. 21 - Cabe ao Conselho Deliberativo:

I - Formular propostas de diretrizes políticas, textos, teses e outros materiais para Plenárias e Con-
gressos Nacionais da CONDSEF.

II - Organizar e apresentar às Secretarias e Departamentos da CONDSEF, a demanda indicada pelas 
entidades filiadas, cobrando da Diretoria seus encaminhamentos e correspondente retorno de resultados 
e/ou reorientações conseqüenciais, exercendo, inclusive, gestões junto à Diretoria com o objetivo de viabi-
lizar os meios competentes para solução dessas demandas.

III - Acompanhar o funcionamento das diversas Secretarias e Departamentos da estrutura organiza-
cional da CONDSEF.

IV - Discutir, propor e definir a promoção de reuniões e debates sobre a organização sindical da Ca-
tegoria representada.
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V - Discutir, formular e definir estratégia e campanhas nacionais em defesa dos serviços, do patrimô-
nio e dos trabalhadores do serviço público.

VI - Articular e acompanhar a implementação e funcionamento das instâncias da CONDSEF, bem 
como propor a construção de grupos de trabalho e comissões específicas.

VII - Construir na discussão da participação em eventos nacionais e internacionais de interesse da 
classe trabalhadora.

VIII - Discutir, propor e definir a realização de cursos, seminários e treinamentos, visando ao aprimo-
ramento e à qualificação da Categoria representada, bem como à melhoria dos serviços públicos, diligen-
ciando meios para a sua realização através das instâncias competentes da Confederação.

IX - Acompanhar a participação das Entidades filiadas, inclusive financeira, nas atividades da CON-
DSEF, através de relatórios, documentos e mapas, propondo subsídios e encaminhamentos.

Art. 22 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente, a cada três meses, conforme cronogra-
ma estabelecido anualmente.

Parágrafo Único - Sempre que necessário, reunir-se-á extraordinariamente, mediante convocação de 
20% (vinte por cento) dos membros ou pela Diretoria Executiva da CONDSEF.

Seção III - Da Composição

Art. 23 - O Conselho Deliberativo será composto da seguinte forma:

I - Pela Diretoria Executiva da CONDSEF.

II - Por representantes fixos, titular e suplente, de cada entidade filiada, eleitos dentre os membros de 
sua Diretoria.

III - Por 1 (um) membro de cada Departamento Setorial.

Parágrafo Primeiro - Os representantes eleitos deverão ser referendados em Assembléias, Plenárias ou 
Congresso das Entidades Filiadas e Encontros Nacionais dos Setores.

Parágrafo Segundo - Compete às entidades filiadas a apresentação das atas e/ou documentos compro-
batórios das eleições e referendum dos membros eleitos para o Conselho, titulares e suplentes.

Art. 24 - Terá direito à voz e voto apenas um representante de cada uma das entidades filiadas presen-
tes às reuniões do Conselho.

Parágrafo Único - No caso da presença do titular e do suplente às reuniões, ambos terão direito a voz, 
mas somente o titular terá direito a voto.

Art. 25 - Sempre que houver eleições nas Entidades filiadas e Departamentos, deverá haver nova elei-
ção dos membros representantes neste Conselho.

Art. 26 - Terão assento neste Conselho todas as entidades filiadas e em dia com a CONDSEF.

CAPÍTULO V

DA DIRETORIA NACIONAL

Art. 27 - À Diretoria Nacional compete:

I - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, os regulamentos e as normas administrativas da CONDSEF, 
bem como as resoluções e determinações emanadas das Plenárias e Congressos Nacionais.

II - Convocar Plenária Nacional nos termos do Art. 18 deste Estatuto, bem como participar das mes-
mas.

III - Representar os servidores, empregados e trabalhadores da Administração Pública Federal, seus 
direitos e interesses perante os Poderes Públicos.

IV - Realizar seminários, encontros, simpósios e atividades sobre assuntos de interesse da Categoria 
representada.
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V - Manter intercâmbio com outras entidades sindicais representativas de servidores públicos de to-
das as esferas de governo, bem como as Centrais de Trabalhadores.

Art. 28 - A Diretoria Nacional reunir-se-á ordinariamente a cada 3 (três) meses e extraordinariamen-
te, quando convocada pelo Secretário Geral ou pela maioria de seus membros.

Parágrafo Primeiro - Compete a cada reunião ordinária fixar a data e local da próxima reunião ordi-
nária.

Parágrafo Segundo - Compete à Secretaria Geral ou à Executiva fixar a data e local da reunião extra-
ordinária.

Art. 29 - A Diretoria Nacional será composta de 27 (vinte e sete) membros efetivos e 9 (nove) suplen-
tes e terá uma estrutura de 9 (nove) secretarias, cada uma com um coordenador, denominado secretário e 
dois adjuntos.

Parágrafo Primeiro - As deliberações das reuniões da Diretoria serão adotadas por maioria simples 
dos votos, exigindo-se a presença de no mínimo 50% (cinqüenta por cento) mais 1 (um) de seus diretores.

Parágrafo Segundo - A CONDSEF é representada judicialmente por sua Diretoria Colegiada, caben-
do às Secretarias Geral, de Administração e Jurídica a assinatura de atos que importem em conseqüência 
jurídica.

Parágrafo Terceiro - Compete à Diretoria da CONDSEF, por sua Secretaria de Finanças e Secretaria 
de Administração e Secretaria Geral, a abertura e fechamento de contas bancárias, assinatura de cheques e 
outras ordens de crédito, ordenamento de despesas e outras providências com relação às despesas e receitas 
da CONDSEF, sempre conforme deliberação das resoluções da Diretoria e da Executiva da CONDSEF.

Parágrafo Quarto - O mandato da Diretoria é de 3 (três) anos, a partir de sua posse.

Art. 30 - A Executiva da Diretoria Nacional será composta pelas seguintes Secretarias:

a) Secretaria Geral;

b) Secretaria de Administração;

c) Secretaria de Finanças;

d) Secretaria de Política Sindical e Formação;

e) Secretaria de Imprensa e Divulgação;

f) Secretaria de Relações Internacionais;

g) Secretaria de Assuntos Jurídicos, Parlamentares e de Classe;

h) Secretaria de Políticas Públicas;

i) Secretaria de Aposentados e Pensionistas.

Parágrafo Único - A Executiva da Diretoria Nacional será composta de 9 (nove) Secretários Titulares.

Art. 31 - À Executiva da Diretoria Nacional da CONDSEF, compete:

I - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações, os regulamentos e as normas administrati-
vas da CONDSEF, bem como das Plenárias e dos Congressos Nacionais;

II - Aplicar sanções determinadas pelas instâncias superiores;

III - Dar posse à Direção Nacional, ao Conselho Fiscal e Departamentos Setoriais eleita para o man-
dato consecutivo;

IV - Convocar reuniões extraordinárias do Conselho de Entidades, Plenárias Nacionais e Reuniões 
de Direção;

V - Constituir comissão de trabalho permanente ou temporária, sobre quaisquer assuntos, dentro dos 
objetivos traçados para o plano de trabalho;
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VI - Elaborar proposta de pauta dos Congressos, Plenárias, Reuniões, ou quaisquer eventos promo-
vidos pela Entidade;

VII - Divulgar as Atas junto à Diretoria Executiva e entidades filiadas;

VIII - Representar os servidores públicos, empregados e trabalhadores da Administração direta, indi-
reta, fundacional e autárquica dos Poderes da União e das empresas públicas federais, regidos pelo RJU e 
pela CLT, inclusive aqueles provenientes de Convênios que têm o objetivo de implementar ações da admi-
nistração e serviços públicos, perante os poderes públicos;

IX - Acompanhar as negociações e acordos das empresas públicas em conjunto com um Diretor da 
pasta.

Art. 32 - A Diretoria Executiva da CONDSEF reunir-se-á:

I - Ordinariamente a cada mês;

II - Extraordinariamente, quando convocada pelo Secretário-Geral ou pela maioria de seus membros.

Parágrafo Primeiro - A cada reunião ordinária será, pela Secretaria-Geral ou pela Executiva, fixada a 
data e local da próxima reunião ordinária.

Parágrafo Segundo - As reuniões da Executiva ocorrerão mensalmente, em caráter ordinário ou aten-
dendo a convocação da Secretaria-Geral, ou pela maioria dos seus membros, quando, então, terá o caráter 
extraordinário.

Art. 33 - Qualquer membro da Diretoria ou a Diretoria Coletivamente, poderá ser destituída no Con-
gresso Nacional da CONDSEF, observado o disposto no parágrafo único do Art. 13 deste Estatuto.

Parágrafo Único - No caso de destituição de mandato, o mesmo Congresso que promoveu a desti-
tuição elegerá substituto para todos os cargos vagos, obedecendo aos critérios de eleição previstos neste 
Estatuto.

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 34 - À Secretaria Geral compete:

I - Garantir o exercício de direitos e cumprimento dos deveres, bem como zelar pela correta aplicação 
da sanção imposta às entidades filiadas e aos dirigentes da CONDSEF;

II - Encaminhar as resoluções das instâncias da CONDSEF, organizar as atividades deliberadas e en-
caminhar sua execução;

III - Elaborar relatórios e análises sobre o desenvolvimento das atividades da Direção;

IV - Encaminhar as resoluções das instâncias para as secretarias, às quais compete os encaminhamen-
tos, acompanhamento e o seu desdobramento;

V - Assinar as Atas e outros documentos que dependam de sua assinatura ou que lhe forem designa-
dos pelas instâncias da CONDSEF; rubricar os livros contábeis e burocráticos;

VI - Elaborar o balanço anual de ação sindical, a ser submetido, pela Diretoria Executiva, às instâncias 
da Confederação;

VII – Coordenar a ação das instâncias e secretarias, integrando-as sob a linha definida;

VIII – Convocar e coordenar as reuniões de Direção;

IX – Convocar e participar das reuniões de qualquer instância da Confederação, salvo do Conselho 
Fiscal, se para tanto não for convocada;

X – Assinar cheques e outros títulos, juntamente com o Secretário de Finanças ou o Secretário de 
Administração;

XI – Ordenar despesas da Confederação no âmbito administrativo, jurídico, de pessoal, patrimonial 
e classista.
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XII – Organizar a participação e o funcionamento dos Departamentos Setoriais, assim como encami-
nhar todo e qualquer assunto deles oriundos junto às demais Secretárias e instâncias da CONDSEF;

XIII – Cuidar da participação da Confederação no movimento dos setores específicos;

XIV – Estimular e apoiar formas de organização dos setores afins, na base das entidades filiadas, desde 
que em acordo com seus estatutos e o da CONDSEF;

XV – Estruturar, junto com as entidades filiadas, ações e eventos que atendam aos interesses dos di-
versos setores;

XVI – Coordenar, em articulação com as entidades filiadas, o levantamento do total de participantes 
de cada setor específico na base da CONDSEF identificando, encaminhando e acompanhando as respec-
tivas demandas;

Art. 35 - À Secretaria de Administração compete:

I - Organizar a Administração da CONDSEF;

II - Zelar pelo patrimônio e pelo funcionamento da CONDSEF;

III - Ter sob seu comando e responsabilidade os setores de patrimônio, recursos humanos e informá-
tica da entidade;

IV - Correlacionar sua secretaria à de Finanças e juntamente com a mesma adotar procedimentos 
contábeis e de tesouraria estabelecidos pela mesma;

V - Propor e coordenar a elaboração do balanço patrimonial a ser aprovado pela Direção e Conselho 
Deliberativo;

VI - Coordenar e controlar a utilização de prédios, veículos e outros bens e instalações da

VII – Ordenar despesas, deliberadas pelas instâncias da Confederação, no âmbito administrativo, 
jurídico, de pessoal, patrimonial e classista;

VIII – Coordenar e executar a política de pessoal definida pela Diretoria Nacional sobre o funciona-
mento e organização da entidade;

IX - Apresentar para deliberação da Diretoria Executiva as demissões e admissões de funcionários;

X – Apresentar relatórios à Diretoria Executiva sobre o funcionamento da administração e organiza-
ção da entidade;

XI – Assinar cheques e outros títulos, juntamente com o Secretário Geral ou o de Finanças.

Art. 36 - À Secretaria de Finanças compete:

I - Zelar pelas finanças da CONDSEF;

II - Ter sob seu comando e responsabilidade os setores de tesouraria e contabilidade da CONDSEF;

III - Propor e coordenar a elaboração e a execução do plano orçamentário anual, bem como as altera-
ções a serem, aprovadas pela Diretoria Nacional da CONDSEF;

IV - Elaborar relatórios e análises sobre a situação financeira da CONDSEF;

V - Elaborar o balanço financeiro anual que será submetido à aprovação da Diretoria Nacional e do 
Conselho Fiscal;

VI - Assinar com o Secretário Geral ou o Secretário de Administração os cheques e demais títulos de 
créditos;

VII - Ter, sob sua responsabilidade, a guarda e fiscalização de valores e numerários da CONDSEF; a 
guarda e fiscalização dos documentos, contratos e convênios atinentes a sua pasta; a adoção de providên-
cias necessárias para impedir a corrosão inflacionária e a deterioração financeira da CONDSEF; a arreca-
dação e o recebimento de numerário e de contribuições de qualquer natureza, inclusive doações e legados;
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VIII - Elaborar e apresentar para a Diretoria Executiva e Nacional, bem como às suas filiadas, balan-
cetes trimestrais da CONDSEF.

Art. 37 - À Secretaria de Política Sindical e Formação compete:

I - Implementar a política sindical em articulação com as entidades filiadas;

II - Proceder ao assessoramento à Diretoria na discussão de linhas de trabalhos e desenvolver as áreas 
de atuação da Secretaria;

III - Planejar, executar e avaliar as atividades estruturadas de educação sindical, como cursos, semi-
nários, encontros;

IV - Ter um quadro atualizado de entidades filiadas à CONDSEF, observar as dificuldades das mes-
mas e auxiliá-las, no que concerne a sua área de atuação;

V - Preparar e acompanhar as negociações e acordos coletivos firmados entre trabalhadores e  
empresas;

VI - Promover a política sindical em articulação com as entidades filiadas, bem como organizar e 
implementar plano de formação sindical em articulação com a Central Única dos Trabalhadores - CUT;

VII - Estabelecer relações e discussão com associações dos diversos setores da nossa categoria para 
aumentar nosso grau de organização e coesão;

VIII - Promover a reunião e o encontro de grupos e comissões setoriais para auxiliar a construção dos 
departamentos e da organização da Confederação;

IX - Diligenciar pela sindicalização e participação das entidades;

X - Promover a troca de experiências entre as entidades e a categoria representada;

XI - Estabelecer contato com as entidades de outras categorias e de movimento popular;

XII - Realizar estudos, análises e divulgar documentos e textos de interesse da categoria.

Art. 38 - À Secretaria de Imprensa compete:

I - Implementar a Secretaria de Imprensa da Entidade;

II - Zelar pela busca e divulgação de informações entre sindicatos, categoria e o conjunto da sociedade;

III - Manter a publicação e a distribuição do jornal;

IV - Procurar a divulgação das atividades de sindicatos que integram sua base na imprensa diária.

Art. 39 - À Secretaria de Assuntos Internacionais compete:

I - Proceder ao assessoramento à Diretoria na discussão de linha de trabalho a ser desenvolvido nas 
áreas de atuação sócio-cultural-política;

II - Estudar e propor à Direção a criação de laços, relações, convênios, cursos, intercâmbios e filiações 
com entidades internacionais.

Art. 40 - À Secretaria de Assuntos Jurídicos, Parlamentares e de Classe compete:

I - Ter sob seu comando os setores a ela designados;

II - Defender e representar os interesses da Entidade perante os órgãos públicos, empresas públicas e 
em juízo, através de seu Secretário;

III - Coordenar a assessoria jurídica;

IV - Encaminhar as questões jurídicas;

V - Divulgar os assuntos jurídicos em comum acordo com a Secretaria de Imprensa;

VI - Manter quadro atualizado de todas as ações impetradas por esta Entidade, das ações jurídicas de 
suas filiadas, bem como os contratos coletivos de trabalho;
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VII - Coordenar as atividades de acompanhamento de atos legislativos de interesse da categoria;

VIII - Coordenar as atividades de pressão parlamentar, em conjunto com outras atividades de mobi-
lização da categoria.

Art. 41 - À Secretaria de Políticas Públicas compete:

I – Acompanhar as políticas públicas, analisando seus impactos sobre o serviço público e sobre as 
condições de vida, saúde, trabalho e seguridade da categoria;

II – Coordenar a realização de diagnósticos e análises sobre os serviços públicos;

III – Promover o intercâmbio da sociedade com os órgãos públicos;

IV – Garantir a articulação dos trabalhadores das empresas públicas, integrando-os nas atividades 
gerais da CONDSEF;

V – Participar e coordenar todas as atividades inerentes ao relacionamento entre a CONDSEF e os 
trabalhadores das empresas públicas;

VI – Acompanhar e participar de questões de valorização do servidor, empregado e trabalhador no 
serviço público, bem como a melhoria do serviço público oferecido pelo Estado;

VII – Promover a realização e divulgação de eventos, estudos e pesquisas sobre saúde do trabalhador, 
doenças ocupacionais, condições de trabalho, riscos relativos aos trabalhos efetuados pela categoria duran-
te a jornada de trabalho;

VIII – Estabelecer intercâmbio com entidades sindicais, instituições acadêmicas e organismos espe-
cializados sobre seguridade e saúde do trabalhador, políticas públicas, políticas sociais;

IX – Estimular as entidades filiadas à Confederação para promoverem mapeamento de risco nos lo-
cais de trabalho e criarem comissões de saúde do trabalhador;

X – Manter banco de dados sobre condições de trabalho, seguridade e saúde do trabalhador;

XI – Manter assinatura de publicações especializadas.

Art. 42 - À Secretaria de Aposentados e Pensionistas compete:

I - Organizar a participação dos aposentados e pensionistas, assim como cuidar do encaminhamento 
dos assuntos de seu interesse, em conjunto com os demais membros da direção;

II - Cuidar da intervenção e participação da CONDSEF no movimento dos aposentados e  
pensionistas;

III - Organizar e orientar as comissões dos aposentados e pensionistas;

IV - Articular e apoiar a criação de secretarias e/ou outras formas de organização dos aposentados e 
pensionistas na base das entidades filiadas da CONDSEF;

V - Estruturar com as entidades filiadas, campanhas, seminários e fóruns que atendam aos interesses 
dos aposentados e pensionistas;

VI - Cadastrar as entidades nacionais e/ou internacionais que desenvolvam atividades de atendimento 
nas áreas sociais, culturais e econômica, podendo estabelecer articulações e troca de informações;

VII - Articular com as entidades filiadas o levantamento do total de aposentados e pensionistas da 
base da CONDSEF, identificando as demandas;

VIII - Estimular a efetiva participação dos aposentados e pensionistas nas lutas da categoria a qual 
pertencem, destacando a seguridade social;

IX - Manter efetiva articulação com as Secretarias de Políticas Públicas e Formação Sindical, bem 
como as demais que integram a estrutura da CONDSEF.

DO CONSELHO FISCAL
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Art. 43 - O Conselho Fiscal da CONDSEF, será constituído por 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes 
eleitos no Congresso Nacional da Confederação e cuja função será a de analisar as contas e balancetes 
encaminhados pela Tesouraria emitindo parecer a ser aprovado na Plenária seguinte. Os integrantes do 
Conselho Fiscal não poderão ser membros efetivos ou suplentes da Diretoria Nacional da Confederação.

Parágrafo Único - Os Candidatos ao Conselho Fiscal deverão concorrer em chapas distintas dos can-
didatos que participam das eleições para Diretoria Nacional.

Art. 44 - Constituem atribuições e direitos dos conselheiros fiscais, dentre outros interesses ao exer-
cício de suas atividades:

I - Ter acesso a todas as informações possíveis de que necessite para o desempenho de suas funções;

II - Ter, a seu dispor, todos os documentos possíveis de que necessite para o desempenho de suas 
funções;

III - Ter garantido o direito e a obrigação de reunir-se com os dirigentes responsáveis por assuntos 
financeiros e patrimoniais e seus respectivos assessores;

IV - Formular pareceres sobre prestações de contas e previsões orçamentárias da respectiva instância 
organizativa (Secretaria de Finanças);

V - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente de 6 (seis) em 6 (seis) meses e, extraordinariamen-
te, sempre que se fizer necessário desde que sejam seguidas as normas estatutárias;

VI - Analisar as contas e balancetes encaminhados pela Tesouraria e aprová-los ou não.

Parágrafo Único - Em caso de não aprovação das contas ou balancetes por parte do Conselho Fiscal, 
o mesmo expedirá parecer fundamentado apontando as irregularidades encontradas ou, ainda, solicitará 
à Secretaria de Finanças que esclareça as dúvidas e/ou apresente os documentos que julgar necessários, 
quando então procederá nova análise, com emissão de novo Parecer.

CAPÍTULO VI

DOS DEPARTAMENTOS

Art. 45 - Os Departamentos da CONDSEF deverão organizar os setores e servidores, empregados e 
trabalhadores de órgãos afins, sendo composta a sua coordenação por 05 (cinco) membros titulares e 03 
(três) suplentes.

Parágrafo Primeiro - Os Departamentos são instâncias organizativas da Confederação, devendo suas 
decisões ser submetidas à Diretoria Executiva, cabendo recurso às instâncias superiores.

Parágrafo Segundo - Os Departamentos terão Regimento próprio não podendo o mesmo se contra-
por ao presente Estatuto.

Parágrafo Terceiro - A Direção Executiva da CONDSEF, em sua reunião, designará 1 (um) Diretor 
para acompanhar, junto à Coordenação, as demandas de cada Departamento.

Parágrafo Quarto - O mandato dos membros dos Departamentos será de 3 (três) anos, com inicio e 
término coincidente com o mandato da Direção Nacional da CONDSEF.

Parágrafo Quinto – O suplente só assumirá a vaga em caso de vacância ou afastamento do titular.

Parágrafo Sexto – O Encontro dos Departamentos realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano e 
extraordinariamente quando convocado pela Executiva da Diretoria Nacional da CONDSEF.

Parágrafo Sétimo – O Encontro é constituído por todos os coordenadores efetivos e suplentes do de-
partamento e pelos delegados de base eleitos em assembléias das entidades filiadas.

Parágrafo Oitavo – Os delegados serão eleitos em assembléias gerais e/ou setoriais obedecendo aos 
seguintes critérios:

a) 01 (um) delegado para cada 100 (cem) sindicalizados na Base das Entidades filiadas, ou fração 
acima de 50 (cinqüenta);
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b) Para o credenciamento dos delegados ao Encontro Nacional é obrigatória a apresentação da Ata da 
Assembléia que os elegeu, a lista dos servidores, empregados ou trabalhadores presentes à Assembléia de 
eleição e cópia do documento que a convocou;

c) Os delegados poderão ser eleitos em assembléias gerais e/ou setoriais, da categoria representada. O 
quorum mínimo para eleição de delegados é de 10 (dez) presentes na assembléia.

Parágrafo Nono - As entidades filiadas deverão eleger 1 representante estadual até 60 (sessenta) dias 
após a realização do Congresso Nacional da CONDSEF.

CAPÍTULO VII

DO PATRIMÔNIO

Art. 46 - O Patrimônio da CONDSEF é constituído de:

I - Bens imóveis;

II - Móveis e utensílios;

III - Doações e legados recebidos com especificação para o patrimônio.

Art. 47 - A aquisição, alienação ou doação de bens imóveis, títulos e valores mobiliários, classificados 
como investimentos de caráter permanente da CONDSEF, obedecerá ao disposto no Regimento Interno a 
ser aprovado pela Plenária Nacional.

CAPÍTULO VIII

DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 48 - A receita da CONDSEF é classificada em ordinária e extraordinária.

Parágrafo Primeiro - Constituem a Receita ordinária:

I - O produto das contribuições financeiras das entidades filiadas;

II - Os juros provenientes de depósitos bancários realizados pela CONDSEF, bem como títulos incor-
porados ao patrimônio;

III - Os recursos oriundos da renda dos imóveis de propriedade da CONDSEF;

IV - A taxa assistencial aprovada por ocasião dos acordos coletivos da categoria;

V - Doações feitas à CONDSEF.

Parágrafo Segundo - Constituem a receita extraordinária:

I - As subvenções;

II - As receitas eventuais.

CAPÍTULO IX

DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 49– As eleições para renovação da Renovação da Diretoria da CONDSEF serão realizadas trie-
nalmente por ocasião do Congresso.

Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos juntamente com a Diretoria Nacio-
nal, em chapas distintas.

Art. 50 - O membro do Conselho Deliberativo e seu suplente, serão eleitos entre os membros das 
entidades filiadas, conforme regimento interno, sendo que o término de seu mandato na Confederação 
coincidirá com o término do mandato da Direção da Entidade Filiada a qual pertence.

Art. 51 – As eleições de todos os dirigentes da CONDSEF cumprirão rigorosamente os seguintes cri-
térios:

I - Cada chapa apresentará à mesa, por escrito, os nomes dos componentes da respectiva chapa, con-
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tendo, no mínimo, cinqüenta por cento do número total de membros exigidos para compor a direção das 
diversas instâncias;

II - Só serão aceitos os nomes de delegados inscritos para o respectivo congresso;

III - Não poderá ocorrer repetição de nomes nas diversas chapas apresentadas;

IV - Quando houver repetição de nome, cabe ao indicado, e só a ele, optar pela inscrição em uma 
única chapa;

V - Quando houver duas chapas concorrentes e o número de votos de cada uma for rigorosamente 
igual ao da outra, configurando um empate, proceder-se-á, imediatamente, à nova votação e, caso persista 
o empate, a decisão será feita por sorteio. Havendo mais de duas chapas em disputa e ocorrendo o empate, 
proceder-se-á, imediatamente, à decisão por sorteio.

Art. 52 - A direção, sua executiva e o conselho fiscal da CONDSEF, assim como os departamentos, se-
rão constituídos, proporcionalmente ao número de votos obtidos por cada chapa no respectivo congresso, 
seguindo rigorosamente os seguintes critérios:

I – Para as eleições, será aplicada a proporcionalidade direta e qualificada;

II - Os cargos para a Direção Executiva, Direção Nacional, Suplentes da Direção Nacional, Conselho 
Fiscal, Suplentes do Conselho Fiscal, Departamentos Setoriais e Suplentes dos Departamentos Setoriais 
serão distribuídos proporcionalmente ao número de votos obtidos, observando-se os critérios do Inciso I 
deste Artigo;

III - As chapas escolherão os cargos a que têm direito na Direção Executiva, na Direção Nacional, na 
ordem da suplência, assim como no conselho fiscal e nos Departamentos Setoriais, inclusive me sua ordem 
de suplência, de forma a assegurar a proporcionalidade qualificada:

a) A chapa mais votada poderá iniciar a escolha e o preenchimento dos cargos a que tem direito, sendo 
que, para cada indicação, será subtraído do seu percentual obtido na eleição o percentual correspondente 
a um cargo. Continuará indicando até que o seu percentual fique menor do que a 2ª (segunda) colocada, e 
assim sucessivamente;

b) A Segunda mais votada poderá, igualmente, escolher e preencher os cargos, e assim sucessivamen-
te.

IV - As chapas poderão preencher os cargos, conforme inciso anterior deste artigo, com os nomes 
indicados pela chapa, independente da ordem de inscrição das mesmas.

Seção II - Da Convocação das Eleições

Art. 53 - As eleições serão convocadas no Edital de convocação do Congresso Ordinário, conforme 
artigo 12, Item V, do presente Estatuto.

Seção III - Da Comissão Organizadora

Art. 54 – Na abertura do Congresso será eleita uma Comissão Organizadora da Eleição, composta 
por cinco membros, que terá como finalidade fazer cumprir o Estatuto e dirigir a mesa que conduzirá o 
processo eleitoral.

Art. 55 - O prazo para entrega de chapas e de outras informações que se julgarem necessárias deverão 
estar contidas no Regimento Interno do Congresso, que será aprovado no início do mesmo.

Seção IV Dos Candidatos

Art. 56 - Todos os delegados eleitos na sua base podem participar do Congresso Nacional da CON-
DSEF.

Parágrafo Único - Todos os servidores públicos federais e trabalhadores da Administração direta, 
indireta ou fundacional e autárquica dos poderes da União e das empresas públicas federais independente 
de suas convicções políticas, partidárias ou religiosas, e que sejam sindicalizados a sua entidade de classe e 
esta seja filiada à CONDSEF, poderão candidatar -se a cargo eletivo na Confederação.



169CADERNO DE TESES

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 57 - Os membros da Diretoria da CONDSEF, que representarem a entidade em transações que 
envolvam responsabilidades primárias, não são individualmente responsáveis pelos compromissos assu-
midos em razão de suas funções.

Art. 58 - Os membros da Diretoria não recebem remuneração pelas atividades que desempenham na 
CONDSEF, salvo os dirigentes liberados para mandato classista nos termos da lei 8.112/90.

Art. 59 - A CONDSEF poderá ser voluntariamente dissolvida em Congresso Nacional especialmente 
convocado para este fim, de acordo com o disposto no Parágrafo único do Art. 13 deste Estatuto.

Parágrafo Único - No caso de dissolução prevista neste artigo, os bens da CONDSEF, pagas as dívidas 
existentes, serão distribuídos às entidades filiadas, na proporção do número de seus associados.

Art. 60 - As entidades filiadas e seus associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações da 
CONDSEF.

Art. 61 - Em caso de vacância de toda a Diretoria, a Plenária Nacional convocará, num prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da data da vacância, um Congresso Nacional Extraordinário para eleição de 
uma nova Diretoria provisória que completará o mandato.

Parágrafo Único - Em caso de vacância de Diretores, a pedido, a Direção Plena da CONDSEF indicará 
o seu substituto.

Art. 62 - A CONDSEF, em consonância com os princípios defendidos neste Estatuto, filiar-se-á à Cen-
tral Única dos Trabalhadores - CUT, assumindo os princípios, programa e estatuto da referida Central e à 
Internacional dos Serviços Públicos - ISP.

Art. 63 - As entidades filiadas contribuirão para a CONDSEF da seguinte forma:

I – Entidade filiada a Central Única dos Trabalhadores – CUT: Com 5% (cinco por cento) da arreca-
dação total da Entidade;

II – Entidade não filiada à Central Única dos Trabalhadores – CUT: Com 8,5% (oito vírgula cinco por 
cento) da arrecadação total da Entidade;

III – com a taxa confederativa oriunda do repasse das consignações feitas à CUT, pelas entidades 
filiadas à CONDSEF.

Parágrafo Único: As entidades previstas no inciso I e que esteja em atraso com a Central Única dos 
Trabalhadores – CUT contribuirão com 8,5% (oito vírgula cinco por cento) da arrecadação total da Enti-
dade.

Art. 64 - O presente Estatuto entrará em vigor imediatamente após registro em cartório, revogando-se 
as disposições em contrário.

Plenária Estatutária da CONDSEF
Porto Alegre – RS, 4, 5 e 6 de dezembro de 2008
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ANOTAÇÕES


