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Art. 1º. O 7º Congresso do sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público no 
Distrito Federal realizar-se nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2017, no Hotel Nacional, e terá a finalidade 
de analisar a situação específica da categoria, as condições de funcionamento e desenvolvimento da 
sociedade e deliberar sobre os programas de trabalho do sindicato (art. 20 do Estatuto do Sindjus-DF).

Parágrafo único: A pauta do Congresso, definida na assembleia geral do dia 17/3/2017, é a seguinte: 
a) Referendar a desfiliação da CUT e encaminhamentos; b) Alteração estatutária - discussão e delibera-
ções; c) Reforma da previdência, Reforma Trabalhista, Defesa da Justiça do Trabalho, Plano de lutas e 
Reivindicações; Carreira, Campanha Salarial, data-base e carreiras próprias.

 Art. 2º. A organização do 7º Congresso do Sindjus-DF está a cargo da diretoria da entidade, com o auxí-
lio da Comissão Organizadora, eleita em assembleia do dia 17/03/2017 (art. 20 do Estatuto do Sindjus 
DF).

 Art. 3º. O Congresso será instalado e dirigido por uma mesa diretora, previamente indicada pela Dire-
toria do Sindjus e pela Comissão Organizadora.

Art. 4º. Participam do Congresso, com direito de voz e voto, os delegados eleitos nas assembleias 
setoriais, os diretores do Sindjus-DF, titulares e suplentes, o Conselho Fiscal, titulares e suplentes, bem 
como os delegados sindicais de base eleitos para o biênio 2017/2019, conforme deliberação de Assem-
bleia Geral do dia 17 de março de 2017.

Parágrafo primeiro - São observadores para o 7º Congresso do Sindjus-DF os integrantes da Comissão 
Organizadora do Congresso e os eleitos nas Assembleias Setoriais de cada órgão do Judiciário, do 
MPDFT e do MPU no Distrito Federal. 
Parágrafo segundo: Poderão participar como convidados(as) todos as pessoas e/ou entidades/movi-
mentos/organizações convidadas pela Diretoria Colegiada do SINDJUS/DF.

Art. 5º. O credenciamento de delegados será realizado nos dias 19 e 20 de maio, conforme programação 
previamente disponibilizada na página do Sindjus-DF. 

Parágrafo primeiro - Encerrado o prazo de credenciamento dos delegados, poderá ser feita a substitu-
ição do delegado faltoso por um observador pertencente ao respectivo órgão.

Parágrafo segundo - Caso haja número de observadores interessados maior do que a quantidade dis-
ponível de vagas do órgão, em razão da falta de delegado, caberá ao plenário eleger quem o substituirá.

Regimento Interno do VII Congresso do Sindjus/DF
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Art. 6º. O Congresso terá a seguinte estrutura de funcionamento: 1) painéis; 2) Grupos de Trabalho; 3) 
Plenárias deliberativas do dia.

Parágrafo primeiro - Os Grupos de Trabalho serão formados por sorteio dentre os participantes do 7º 
Congresso no momento da entrega e recebimento do material aos delegados.

Parágrafo segundo - Cada Grupo de Trabalho terá um(a) coordenador(a) e um relator(a) escolhidos 
pelos seus participantes, que terão a responsabilidade de conduzir os trabalhos do grupo. As propos-
tas aprovadas, por no mínimo 30% dos votos, pelos grupos serão levadas às Plenárias deliberativas.
Parágrafo terceiro – As Plenárias são o órgão máximo do Congresso, tendo competência para deliberar 
em última instância sobre as propostas encaminhadas pelos Grupos de Trabalho, sobre os recursos 
a ela submetidos e sobre as demais questões atinentes ao temário do Congresso, observado este 
Regimento.

Parágrafo quarto - As Mesas Diretoras das Plenárias serão compostas por cinco membros, sendo 
um coordenador, dois secretários e dois relatores, cujos nomes serão indicados pela Organização do 
Congresso. Compete às Mesas Diretoras dar a palavra, controlar o tempo, encaminhar as votações, 
abrir e encerrar as atividades durante o Congresso.

Parágrafo quinto – Os Grupos de Trabalho serão formados por, até 30 delegados distribuídos con-
forme o parágrafo primeiro deste artigo. Cada Grupo de Trabalho deverá escolher um coordenador 
e um relator dos trabalhos. Compete ao Grupo de Trabalho encaminhar propostas para deliberação 
das Plenárias, sobre os temas definidos no artigo 1º, parágrafo único, deste Regimento, exceto com 
relação às propostas de alteração estatutária e à desfiliação da CUT aprovada em assembleia geral.

Parágrafo Sexto - Às propostas de Resolução encaminhadas será assegurada uma defesa e uma con-
testação;

Parágrafo Sétimo - As propostas de moções, para serem submetidas à votação, deverão ser apresenta-
das à mesa diretora da plenária, preferencialmente, até às 18 horas do dia 20 de maio, sendo que todas 
as propostas de moções serão apreciadas pela plenária final do congresso.

Art. 7º. O VII Congresso terá a competência de discutir, aprovar, emendar, rejeitar em parte ou no todo 
as propostas apresentadas.

Parágrafo primeiro - Todas as deliberações da Plenária serão tomadas por maioria simples de votos 
dos delegados presentes, que serão aferidas por contraste, quando possível.
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Parágrafo segundo - Em caso de dúvida na aferição do resultado, será refeita a votação e, persistindo a 
dúvida, deve-se proceder à contagem individual dos votos.

 Art. 8º. As inscrições serão feitas pela ordem de chegada dos crachás na mesa diretora dos trabalhos, 
limitadas a 10 (dez) inscritos.

Parágrafo único – Ultrapassado o limite de inscritos previsto no caput deste artigo, a escolha dos ora-
dores será feita mediante sorteio.

 Art. 9º - As intervenções dos delegados no 7º Congresso terão duração de 3 (três) minutos para cada 
orador.
Parágrafo único - Será garantido ao(s) proponente(s) o tempo total de 5 (cinco) minutos para apresen-
tação das teses gerais no Plenário e 3 (três) minutos  para as teses específicas, sendo definida a ordem 
por sorteio. 

Art. 10. As questões de ordem e encaminhamentos serão dirigidas à mesa diretora dos trabalhos, que 
decidirá sobre as mesmas, cabendo recurso ao Plenário, com direito de uma defesa a favor e uma contra.

Parágrafo primeiro - Caso haja mais de um orador inscrito para fazer defesa da mesma proposta, a Mesa 
indicará pela ordem de precedência e recomendará a divisão do tempo de defesa entre os oradores. 

Parágrafo segundo - As defesas de propostas seguirão sempre a seguinte ordem: primeiro serão defen-
didas a modificação e/ou a supressão da proposta e em seguida a sua manutenção.

Parágrafo terceiro - Não serão aceitas questões de ordem, esclarecimentos ou encaminhamentos durante 
o regime de votação.

Art. 11. As declarações de voto terão duração de 1 (um) minuto, limitadas a cinco declarações orais. Ul-
trapssado o número de 5 (cinco) declarações, haverá sorteio e os não contemplados poderão apresentar 
a declaração por escrito à mesa.

Art. 12.  O direito de resposta será garantido em caso de citação nominal ofensiva, a critério da mesa, 
tendo o citado o tempo de 1 (um) minuto para se manifestar.

Art. 13. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Mesa Diretora ou pelo Plenário. 
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Proposta Geral:
Verifica-se que a redação atual do estatuto do Sindjus não observou a técnica de redação de atos regu-
latórios que estabelece sequencial entre artigos, incisos e alíneas.
Observa-se que em diversos pontos nos quais deveriam constar incisos com a numeração romana, 
consta elenco de itens com letras (recurso utilizado para referenciar alíneas).
Tal formato prejudica a topografia das matérias e a suas referências além de indesejável atequinia leg-
islativa.
Ademais, observa-se que o estatuto não sofreu adequação ortográfica após a edição do Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa que, dentre outras modificações, excluiu o acento agudo de “assem-
bleia”.
Dessa forma, o estatuto demanda uma adequação formal geral que pode ser realizada por comissão 
eleita no Congresso, composta preferencialmente por delegados que possuam formação em língua por-
tuguesa e/ou produção de atos legislativos. 
Sugere-se a aprovação da adequação formal geral do Estatuto compreendendo a totalidade de seus 
artigos. 
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
________________________________________________________________________________

ESTATUTO SOCIAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

NO DISTRITO FEDERAL – SINDJUS/DF
Capítulo I

Constituição, Prerrogativas e Finalidades
Art.1 - O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito 
Federal, sigla SINDJUS/DF, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, com duração inde-
terminada, constituído com a finalidade de defesa, orientação, assistência, coordenação, proteção e 
representação legal da categoria dos trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, 
exceto a categoria dos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, área Judiciária, especialidade Oficial 
de Justiça Avaliador Federal de todos os Tribunais e Instâncias do Poder Judiciário da União, com base 
territorial no Distrito Federal, conforme estabelece a legislação em vigor, com atribuição de coordenar 
as relações da categoria com as instituições públicas e privadas, bem assim como as demais entidades 
sindicais representativas de outras categorias, em âmbito nacional e internacional.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 1º -  Fica, com duração indeterminada, constituído, nos termos do presente Estatuto, o Sindicato 
dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União do Distrito Federal -  SINDJUS-DF, 
com fundamento no art.8º da CF, sem fins lucrativos, com autonomia política,  sindical,   administrativa, 
patrimonial e financeira e sem caráter religioso, nem político partidário, cuja  finalidade  é a defesa, ori-
entação, assistência, coordenação, proteção e representação legal dos Servidores do  Poder Judiciário 
e do Ministério Público da União,  com sede  e foro em Brasília  e base  territorial no Distrito Federal.
Proponente: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________
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Parágrafo 1° - Constitui finalidade precípua de o Sindicato visar à melhoria nas condições de vida e 
trabalho de seus representados, defender a independência e autonomia sindical e atuar na defesa das 
instituições democráticas e populares brasileiras.

Proposta:
Parágrafo 1° – Constitui finalidade precípua do Sindicato visar à melhoria nas condições de vida e 
trabalho de seus representados, defender a independência e autonomia sindical e atuar na defesa das 
instituições democráticas e populares brasileiras.
Proponente: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 2° - A gestão administrativa do Sindicato ficará a cargo da Diretoria Colegiada, na forma 
definida no presente Estatuto.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 3º - Considera-se base sindical do Sindjus-DF, tão somente os servidores ocupantes de car-
gos efetivos dos órgãos do PJU e MPU, no Distrito Federal que não sejam filiados a outro Sindicato com 
mesma base territorial ou de base territorial diversa do Sindjus-DF.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

Art. 2 - São prerrogativas e deveres do Sindicato:
a-defender e representar a categoria perante as autoridades administrativa e judiciária dos Poderes Judi-
ciário, Legislativo e Executivo, em relação aos interesses gerais da Categoria e individuais dos trabalha-
dores do poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, para a defesa de seus di-
reitos, inclusive como substituto processual independentemente da autorização prévia dos interessados;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
A – Defender e Representar perante às autoridades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário, 
Legislativo e Executivo em relação aos interesses gerais da Categoria e individuais dos servidores que 
compõem a base para defesa de seus direitos, inclusive como substituto processual, independente-
mente, de autorização prévia dos interessados;
Proponente: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

b-celebrar acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho visando à obtenção de melhorias para 
a categoria;
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c-eleger ou designar os representantes da categoria, inclusive nos locais de trabalho, na forma deste 
estatuto;
d-estabelecer contribuições a todos aqueles que participam da categoria representada, de acordo com 
as decisões tomadas em assembléias convocadas especificamente para esse fim;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
d- estabelecer, de acordo com as decisões tomadas em assembléias gerais convocadas especifica-
mente, para esse fim, com o quórum de 1%  (um por cento) dos associados, em segunda chamada, 
contribuições a todos aqueles que participam da categoria representada.
Proponente: Juno Rego e Patricia Sette

e-realizar ou promover, diretamente ou mediante contratos e convênios com entidades públicas, 
privadas ou sindicais, atividades de caráter social ou assistencial, bem como programas de treinamento 
e aperfeiçoamento técnico-cultural do interesse dos filiados;

f-participar de encontros, congressos, convenções, simpósios ou seminários do interesse da categoria, 
representando-a no âmbito nacional e internacional;

g-filiar-se a federações, confederações, centrais sindicais e a outras organizações sindicais, inclusive de 
âmbito internacional de interesse dos trabalhadores, mediante aprovação em congresso da categoria;

h-criar e manter veículos de comunicação próprios;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
h- criar e manter veículos de comunicação próprios, cuja linha editorial, preferencialmente, seja   voltada  
para os temas de interesse dos sindicalizados, sendo vedada à veiculação de matéria de cunho religioso, 
político partidário e discriminatório.
Proponente: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

I-colaborar como órgão técnico-consultivo, no estudo e solução dos problemas que se relacionam com 
a categoria;

j-acompanhar e fiscalizar a execução das normas legais ou daquelas originadas em acordos, conven-
ções, portarias, resoluções, decretos.

k-defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões admin-
istrativas, judiciais e extrajudiciais, podendo representá-la perante quaisquer autoridades e atuar como 
substituto processual, bem como propor ações coletivas em defesa de direitos ou interesses difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos.
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_______________________________________________________________________________

Proposta:
k- defender os direitos e interesses coletivos ou individuais dos servidores que compõem a base do 
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e Ministério Público da União, inclusive, em questões 
administrativas, judiciais e extrajudiciais, podendo representá-la perante quaisquer autoridades e atuar 
como substituto processual  bem como propor ações coletivas em defesa de direitos ou interesses 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos de interesse da categoria.
Proponente: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Art. 3 - Constituem princípios do sindicato:
a - lutar pelos objetivos imediatos e históricos dos trabalhadores, tendo a perspectiva de uma socie-
dade sem exploração do homem pelo homem, defendendo intransigentemente os direitos, reivindica-
ções e os interesses gerais ou particulares dos mesmos, bem como do povo explorado;
b-reger-se pela mais ampla democracia em todos os seus organismos e instâncias, garantindo a mais 
ampla liberdade de manifestação de opiniões, tendo por finalidade a unidade de ação;
c-estimular e promover a organização da categoria por local de trabalho, lutando pelo fortalecimento 
da consciência e organização sindicais;
d-lutar contra todas as formas de opressão e dominação e prestar solidariedade à luta dos trabalha-
dores em escala mundial;
e-manter o princípio da gratuidade dos cargos eletivos no sindicato, ressalvada a hipótese do afasta-
mento do trabalho, para esse exercício, na forma que dispuser a legislação;
_______________________________________________________________________________

Proposta:
e-manter o princípio da gratuidade dos cargos eletivos no sindicato, ressalvada a hipótese do afasta-
mento do trabalho, para esse exercício, conforme previsto nos artigos 81, VII, e 92 da Lei nº 8.112/1990;
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho – TST
_______________________________________________________________________________

Proposta:
e- manter o princípio da gratuidade dos cargos eletivos no sindicato, ressalvada a hipótese do afas-
tamento do trabalho, para esse exercício, na forma que dispuser a legislação, bem como nos casos 
de instituição de pró-labore, aprovado em congresso, a ser definido em Assembleia Geral específica;
Proponente: Chico Vaz e Gisele de Fátima Sérgio
_______________________________________________________________________________

f – respeitar o pluralismo de ideias; 
g – tratar com respeito, civilidade e disposição para o diálogo, os filiados, sem discriminação de 
qualquer natureza, e combater todas as formas de preconceito; 
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h – dignificar a função pública, sendo íntegro e honesto nas relações públicas e pessoais; 
i – afirmar os valores da democracia, respeitando e fazendo respeitar a Constituição, as leis e o Estatuto 
democraticamente elaborados; 
j – atuar como agente promotor da justiça, do bem comum dos filiados, assumindo que o interesse 
coletivo deverá sempre prevalecer sobre os interesses individuais; 
k – agir de forma transparente, mantendo compromissos com a verdade e disponibilizando as infor-
mações que possibilitem maior e melhor participação da categoria no movimento sindical e em prol da 
organização e melhoria das condições de trabalho dos servidores sindicalizados; 
l – cumprir as decisões da maioria, respeitando os interesses da minoria; 
m – assumir a responsabilidade por seus atos, submetendo-se à fiscalização dos mecanismos legais e 
de controle; 
n – resistir à corrupção e combatê-la em todas as suas formas; 
o – não exercer e nem se submeter a pressões que contrariem o interesse público ou sindical; e 
p – repelir o clientelismo, o nepotismo e a promiscuidade entre bens e serviços públicos e privados, 
agindo de forma justa e imparcial.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

Proposta:
f- Atuar proativamente por meio de ações que valorizem a imagem do servidor público do PJU e do MPU 
no DF junto à população, entidades civis e administração pública.
g- Perseguir o padrão de excelência e transparência na gestão dos recursos e bens do sindicato, com 
uso de tecnologias e dados abertos.
h- criar e fortalecer canais institucionais junto à administração dos órgãos do Poder Judiciário Federal 
e dos poderes Legislativo e Executivo com vistas à obtenção de melhorias nas condições de trabalho 
dos seus representados e formalização dos seus representantes conforme preconiza o §1ºdo artigo 92 
da Lei nº8.112/1990.
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho – TST

Proposta:
f – manter a transparência da gestão administrativa e financeira de todos os seus recursos, permitindo 
a ampla participação dos filiados em todas as decisões de cunho social e patrimonial.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette

_________________________________________________________________________________

Capítulo II
Dos Filiados: Direitos e Deveres

Art. 4- Consideram-se trabalhadores, para efeito deste estatuto e de filiação ao Sindicato, o servidor 
público, incluindo os aposentados e pensionistas, dos quadros permanentes dos órgãos que compõe 
o Poder Judiciário e Ministério Público da União no Distrito Federal, regidos pelo Regime Jurídico in-
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stituído pela Lei nº 8.112/90 ou por outros regimes ou leis específicas que venham a ser admitidos na 
Constituição da República Federativa do Brasil.

Parágrafo único: Aos pensionistas não se aplicam os direitos previstos nas alíneas “b”, “d” e “e” do 
artigo 6º.

Proposta:
Parágrafo único: Aos pensionistas e aos que sejam filiados a outro Sindicato da mesma base territorial 
do Sindjus-DF ou de base territorial diversa não se aplicam os direitos previstos nas alíneas “b”, “d” e 
“e” do artigo 6º.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ

Proposta:
Parágrafo único: Aos pensionistas não se aplicam os direitos previstos nas alíneas “b”, “d”, “e”  e “i” 
do artigo 6º.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria

Proposta:
Parágrafo único: Oficiais de Justiça e pensionistas não se aplicam os direitos previstos nas alíneas “b”, 
“d” e “e” do artigo 6º.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Art. 5 - Para ingressar no quadro social o interessado subscreverá proposta, sendo a condição de filiado 
adquirida a partir da entrega da proposta à secretaria do Sindicato;
_________________________________________________________________________________

Proposta: 
Art. 5 - Para ingressar no quadro social o interessado subscreverá proposta, sendo a condição de filiado 
adquirida a partir da entrega da proposta à secretaria do Sindicato, desde que preenchidos os requisitos 
do art. 4º, caput;
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_________________________________________________________________________________

Art. 6 - São direitos dos filiados:
a- utilizar as dependências do sindicato para atividades compreendidas neste estatuto;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
a- utilizar as dependências do sindicato para atividades compreendidas neste estatuto no horário pre-
visto de funcionamento e mediante comunicação prévia à diretoria;
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
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b-votar e ser votado em eleições de representações do Sindjus-DF, previstas neste estatuto;
_______________________________________________________________________________

Proposta:
b- votar e ser votado em eleições de representações do Sindjus-DF, previstas neste estatuto, salvo 
condições do parágrafo único do art. 4º previstas neste Estatuto;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_______________________________________________________________________________

c-gozar dos benefícios e assistência proporcionados pelo Sindjus-DF, na forma e regime em vigor para 
esse fim;

d-participar com direito a voz e voto das instâncias da entidade nos termos deste estatuto;
_______________________________________________________________________________

Proposta:
d- participar com direito a voz e voto das instâncias da entidade nos termos deste estatuto, salvo 
condições do parágrafo único do art. 4º previstas neste Estatuto;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_______________________________________________________________________________

Proposta:
d-participar com direito a voz e voto das instâncias da entidade nos termos deste estatuto;
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

e-convocar Assembléia Geral nos termos deste estatuto;
_______________________________________________________________________________

Proposta:
d- participar com direito a voz e voto das instâncias da entidade nos termos deste estatuto, salvo 
condições do parágrafo único do art. 4º previstas neste Estatuto;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_______________________________________________________________________________

f-exigir o cumprimento dos objetivos e das determinações deste estatuto e o respeito por parte da 
Diretoria às decisões das assembléias gerais e congressos;

g-participar de atividades esportivas e culturais patrocinadas pelo Sindjus - DF.
Proposta:
_______________________________________________________________________________
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h – ter acesso, mediante requerimento, a documentos e a demonstrativos financeiros da entidade 
podendo requerer esclarecimentos que julgar necessários;
i – propor apuração de conduta ética, mediante abertura de procedimento, contra atos ou omissões 
de qualquer filiado ou membro da diretoria ou conselho fiscal que descumprir normas estatutárias ou 
deliberações conforme infrações definidas neste estatuto.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________

Proposta:
h - ter acesso, preferencialmente por meio de dados abertos, de documentos e registros afetos à 
estrutura do sindicato, além de posicionamento oficial das instâncias previstas nos incisos “c” e “d”, 
quando for aplicável, no prazo de 60 dias de sua apresentação à secretaria do sindicato. 
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho – TST
_______________________________________________________________________________

Proposta:
h) - propor mudanças no estatuto social.
i) - requerer documentos da área de gestão administrativa e financeira na diretoria ou no conselho 
fiscal.
j) - representar junto à Comissão de ética.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Parágrafo único - Os direitos dos filiados são pessoais e intransferíveis.
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo único – O acesso às estações de trabalho, nas dependências do Sindjus, deverá ter autoriza-
ção expressa dos diretores ou dos funcionários da entidade, do respectivo departamento.
Proponentes: Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves 
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º - Somente poderão concorrer aos cargos eletivos, diretivos e representativos do sindjus, 
os filiados que detém cargos efetivos permanentes, nos quadros de pessoal, dos tribunais, exceto os 
casos previstos na alínea “e” do art. 53;
1-para o direito de concorrer ao processo eleitoral, nos termos deste parágrafo, o filiado deverá estar 
contemplado pelo art. 2º, da Lei 9.421/96, nos termos abaixo;
Parágrafo 2º - Os Quadros de Pessoal efetivo do Poder Judiciáio são compostos pelas seguines car-
reiras;
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,I-Analista Judiciário
II-Técnico Judiciário
III – Auxiliar Judiciário 
Parágrafo 3º - Os direitos dos filiados são pessoais e intransferíveis.
Parágrafo único – O acesso às estações de trabalho, nas dependências do Sindjus, deverá ter autoriza-
ção expressa dos diretores ou dos funcionários da entidade, do respectivo departamento.
Proponente: Chico Vaz e Gisele de Fátima Sérgio
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º - Os direitos dos filiados são pessoais e intransferíveis.
Parágrafo 2º - A desfiliação poderá ser feito pelo sítio eletrônico do Sindjus-DF, com meios que garan-
tam a segurança do procedimento.
Proponente: José Júnior Alves M. da Silva 

_______________________________________________________________________________

Art. 7 - São deveres dos filiados:

a-participar dos eventos, reuniões e assembléias convocadas pelo Sindicato para deliberações de in-
teresse da categoria;

Proposta:
a-participar dos eventos, reuniões e assembléias convocadas pelo Sindicato para deliberações de in-
teresse da categoria, acatando suas decisões;
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________

b-pagar pontualmente a mensalidade fixada pela Assembléia Geral;

c-zelar pelo patrimônio e serviços do Sindicato, cuidando de sua correta aplicação;
_______________________________________________________________________________

Proposta:
c-zelar pelo patrimônio e serviços do Sindicato, cuidando de sua correta aplicação, indenizando-o 
pelos prejuízos e danos causados, inclusive por seus dependentes de convidados;
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________

d-cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;
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Proposta:
d-conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________

e-obrigatoriedade do afastamento de função eletiva do sindicato no caso de assumir cargo eletivo 
federal, estadual, distrital ou municipal e no caso de cedência ou requisição para outras categorias, 
que não a do Judiciário e MPU.
_______________________________________________________________________________

Proposta:
e- obrigatoriedade do afastamento de função eletiva do sindicato no caso de assumir cargo eletivo 
federal, estadual, distrital ou municipal, no caso de cedência ou requisição para outras categorias, que 
não a do Judiciário e MPU, no caso de serem filiados a outro Sindicado da mesma base territorial do 
Sindjus-DF ou de base territorial diversa do Sindjus-DF nos termos do artigo 1º, e no caso de optarem 
por se filiar ou permanecerem filiados a qualquer partido político.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_______________________________________________________________________________

Proposta:
f- denunciar à comissão de ética e às instâncias previstas nas alíneas C e D do artigo 10 os eventuais 
abusos cometidos por representantes e representados acerca dos bens e patrimônio da entidade sob 
pena de penalidade prevista no artigo 8.
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho
_______________________________________________________________________________

Proposta:
f – manter conduta pautada por elevados padrões éticos, morais e de urbanidade;
g – identificar-se para ingressar nas dependências do sindicato, do clube social, em assembleias e 
eventos, sempre que solicitado;
h – comunicar à diretoria eventual mudança de endereço, lotação funcional, relação de dependentes, 
bem como outras informações solicitadas;
i – desempenhar com eficiência, moral, ética e probidade o cargo ou função para a qual tenha sido 
eleito ou designado na representação da entidade;
j – prestigiar o sindicato e a sindicalização como direito e proteção do trabalhador, bem como zelar 
pela imagem e renome da entidade, evitando ações ou situações que prejudiquem o seu conceito e o 
de seus filiados, diretores e conselheiros. 
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________
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Proposta: 
f – zelar pela a imagem e o nome do Sindjus-DF
Proponente: Alexandre de Carvalho Lima

Art. 8 - Os filiados estão sujeitos às penalidades de suspensão e de eliminação do quadro social, por 
violação ao presente estatuto e às decisões das assembléias, apurada e decidida na forma dos pará-
grafos seguintes.
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 8 - Os filiados estão sujeitos às seguintes às seguintes penalidades:
I – multa, para infrações consideradas leves;
II – Advertência por escrito, para infrações consideradas leves e médias;
III – suspensão de 15 a 90 dias, inclusive preventiva, para infrações médias e graves;
IV – exclusão do quadro social e destituição do cargo, para infrações graves. 
Art. 8º A – Constituem infrações puníveis com a penalidade de multa ou advertência por escrito:
I – deixar de cumprir as obrigações estatutárias;
II – praticar atos incompatíveis com os objetivos interesses do sindicato;
III- desrespeitar diretores, conselheiros, funcionários ou prestadores de serviço, no exercício de suas 
atribuições, bem como filiados e convidados nas dependências dos tribunais, do sindicato, do clube 
social ou em locais previstos para eventos oficiais.
IV – intervier em matéria de competência da diretoria ou do conselho fiscal do sindicato, sem prévio 
consentimento. 
Art. 8º B – Constituem infrações puníveis com suspensão, inclusive preventivamente, mediante aprova-
ção em assembleia:
I – ao diretor ou conselheiro que omita ou crie obstáculo de qualquer natureza para obtenção de infor-
mações em questões de interesse dos filiados;
II – ao filiado ou dirigente que dificultar ou obstar a concretização das deliberações de diretoria ou 
categoria;
III – ao dirigente que praticar atos de improbidade administrativa, visando proveito próprio ou de 
terceiros;
IV – ao dirigente que prevaricar, faltando com os deveres e obrigações em razão do ofício, cargos ou 
função por interesse ou sentimento pessoal ou má-fé;
V – ao dirigente que conspirar contra os objetivos estatutários e a harmonia da organização do sindi-
cato; 
VI – ao filiado ou diretor que, quando no desempenho de cargo eletivo, descumprir deliberação da 
diretoria ou da categoria. 
Art. 8º C – Constituem infrações puníveis com exclusão do quadro social e destituição do cargo:
I. transgredir ou conspirar contra as disposições deste Estatuto, regulamentos, portarias e resoluções 
do sindicato e deliberações da categoria; 
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II. prejudicar moral, ética ou materialmente, os interesses dos filiados; 
III. promover publicamente o descrédito do sindicato, ofendendo a imagem e o renome do sindicato; 
IV. não prestar contas da gestão administrativa, financeira e patrimonial nos prazos previstos neste 
estatuto e nas deliberações da categoria; 
V. praticar agressão moral e/ou física a filiado e seus convidados, diretores ou conselheiros, nas de-
pendências dos tribunais ou do sindicato ou em eventos oficiais do sindicato; 
VI. ferir o decoro associativo com atos ou omissões que atentem contra a imagem e o bom nome do 
sindicato e de seus filiados; 
VII. não prestar contas da gestão no período da transição administrativa e financeira (art. 13, parágrafo 
3º); 
VIII. praticar atos de improbidade administrativa, visando ao proveito próprio ou ao de terceiros; 
IX. prevaricar, faltando com os deveres e obrigações em razão de ofício, cargo ou função, por interesse 
ou sentimento pessoal ou má-fé; 
X. conspirar contra os objetivos estatutários e harmonia da organização do sindicato; 
XI. descumprir deliberação da categoria, quando no desempenho de cargo eletivo; 
XII – praticar crime ou contravenção nas dependências do sindicato ou dos tribunais.
Parágrafo primeiro – As penalidades previstas nesse artigo podem ou não ser precedidas de advertên-
cia e/ou suspensão, considerando-se a gravidade e os prejuízos gerados, bem como a reincidência da 
conduta, a critério da Comissão de Ética, mediante aprovação em assembleia.  
Parágrafo segundo - As representações para apuração de infrações promovidas contra filiados, dire-
tores ou conselheiros, pelos motivos previstos nos artigos 8º, 8º A, 8ºB, 8ºC, desde que contenham 
identificação e endereço do representante e estejam formuladas por escrito, serão recebidas pela Dire-
toria Colegiada que, no prazo de 10 (dez) dias, convocará assembleia para designação de Comissão de 
Ética composta por 3 (três) filiados titulares e 3(três) filiados suplentes, que não compõem a Diretoria 
Colegiada ou o Conselho Fiscal na forma do art. 8º D.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 8 - Os filiados estão sujeitos às penalidades de suspensão e de exclusão do quadro social, por 
violação ao presente estatuto e às decisões das assembléias, após apuração e decisão do Conselho de 
Ética, na forma dos parágrafos seguintes, garantido o direito a ampla defesa e ao contraditório.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Parágrafo 1° - As representações de irregularidades promovidas contra filiados, pelos motivos previs-
tos no caput, desde que contenham identificação e endereço do representante e estejam formuladas 
por escrito, serão recebidas pela Diretoria Colegiada que, no prazo de 10 (dez) dias, designará uma 
Comissão composta por 3 (três) filiados que não compõem a Diretoria Colegiada ou o Conselho Fiscal.
_______________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo 1º - As representações de irregularidades promovidas contra filiados  e dirigentes, pelos 
motivos previstos no caput,  deverão ser formalizadas por escrito, contendo identificação  e endereço 
do representante, devendo ser encaminhada ao Conselho de Ética, que analisará a representação no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias uteis e emitirá parecer sobre a procedência ou não dos fatos nar-
rados, levando o resultado ao conhecimento  e a deliberação do conselho de delegados em primeira 
instância e após para deliberação final  da assembléia geral.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Parágrafo 2° - Quando o fato narrado não configurar evidente infração ao Estatuto ou às decisões das 
Assembléias, a representação será arquivada pela Diretoria Colegiada.
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo terceiro - Quando o fato narrado não configurar evidente infração ao Estatuto ou às de-
cisões das Assembléias, a representação será arquivada pela Diretoria Colegiada.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 2º - O parecer do Conselho de Ética com a decisão sobre suspensões ou exclusão será 
divulgado aos filiados cinco dias antes da realização de reunião deliberativa do Conselho de Delegados 
e cinco dias antes da Assembléia Geral.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Art.8º D A Diretoria Colegiada convocará assembleia para constituição da Comissão de Ética que será 
escolhida nos seguintes termos:
I – Apresentada a representação em assembleia, esta será submetida à ratificação de admissibilidade;
II – Confirmada a admissibilidade da representação, serão eleitos até 20 filiados dispostos a compor 
a Comissão de Ética. 
III- Após a eleição dos filiados, serão sorteados 10 filiados para que se submetam à escolha do repre-
sentante e do representado para composição da Comissão de Ética.
IV – Serão escolhidos (3) membros titulares e (3) membros suplentes, iniciando-se a escolha pelo 
representado. 
V – Caso o representante ou representado não possam comparecer à assembleia, poderão indicar 
alguém que os substitua na escolha do membros da Comissão. 
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________
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Parágrafo 3° - No prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), a critério da Diretoria 
Colegiada, a Comissão apresentará relatório conclusivo sobre a representação, antes garantindo ao 
representado a ampla defesa e o contraditório, inclusive com direito de manifestar-se, por escrito, no 
prazo de10 (dez) dias, depois do encerramento da instrução e sua indiciação, a ser formalizada pela 
Comissão, se não for o caso de arquivamento da representação.
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo primeiro - No prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), a critério da 
Diretoria Colegiada, a Comissão apresentará relatório conclusivo sobre a representação, indicando a 
infração e sugerindo a penalidade, antes garantindo ao representado a ampla defesa e o contraditório, 
inclusive com direito de manifestar-se, por escrito, no prazo de10 (dez) dias, depois do encerramento 
da instrução e sua indiciação, a ser formalizada pela Comissão, se não for o caso de arquivamento da 
representação.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 3º- Quando o fato narrado não configurar infração ao Estatuto ou às decisões das Assemblé-
ias, a representação será arquivada pelo Conselho de Ética, sendo a decisão comunicada aos filiados e 
ao conselho de delegados para fins de recurso.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette  
_______________________________________________________________________________

Parágrafo 4° - Quando o relatório conclusivo da Comissão sugerir a aplicação de penalidade será o 
parecer apreciado por Assembléia Geral devidamente convocada para esse fim, que decidirá sobre a 
penalidade sugerida.
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo segundo - Quando o relatório conclusivo da Comissão sugerir a aplicação de penalidade, 
será o parecer apreciado por Assembléia Geral, devidamente convocada para esse fim, que decidirá 
sobre o acolhimento ou não do relatório.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria

Proposta:
Parágrafo terceiro - A pessoa contra quem ocorrer a proposição de apuração de conduta ética deverá 
ser notificada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembléia 
convocada para decidir sobre o relatório conclusivo da Comissão, podendo dela participar, apre-
sentando defesa escrita ou oral, pelo tempo de até uma hora nos casos previstos nos arts. 8ºC e 34, 
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sendo a defesa oral reduzida a termo na própria ata dos trabalhos.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 4° - Sendo julgada procedente a representação, o Conselho de Ética indicará a penalidade 
proposta ao conselho de delegados, que deliberará em até quinze dias uteis, cabendo recurso do 
representado em igual prazo para a assembleia geral, a partir da decisão publicada aos filiados pelo 
conselho de delegados.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Parágrafo 5° - Da decisão da Assembléia que aplicar a penalidade caberá recurso, na forma de pedido 
de reconsideração, sem efeito suspensivo, a ser imediatamente interposto, inclusive verbalmente, na 
mesma Assembléia, abrindo-se o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de razões recursais, que 
serão submetidas à Comissão que emitirá Relatório a ser apreciado, juntamente com as razões recur-
sais, noutra Assembléia, devidamente convocada para esse fim.
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo quarto - Da decisão da Assembléia que aplicar a penalidade caberá recurso, na forma de pe-
dido de reconsideração, sem efeito suspensivo, a ser imediatamente interposto, inclusive verbalmente, 
na mesma Assembléia, abrindo-se o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de razões recursais, 
que serão submetidas à Comissão que emitirá Relatório a ser apreciado, juntamente com as razões 
recursais, noutra Assembléia, devidamente convocada para esse fim.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo quinto - Aplicam-se ao procedimento regulado neste artigo o disposto no art. 18, deste 
Estatuto.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_______________________________________________________________________________
Proposta:
Parágrafo 5º - Quando o relatório conclusivo do Conselho de Ética sugerir a aplicação de penalidade, 
o parecer será apreciado e deliberado pelo conselho de delegados em primeira instância no prazo 
máximo de dez dias úteis, em reunião extraordinária a ser amplamente divulgada aos filiados.  
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo 6º -  havendo recurso, a assembléia geral extraordinária será convocada pelo conselho de 
delegados, em até 10 dias uteis após a publicação da decisão   para apreciar e deliberar em última 
instancia.
Parágrafo 7º - havendo a   qualquer tempo, fato superveniente que possa modificar as razões da rep-
resentação original, após a decisão da assembléia geral, o filiado ou dirigente poderá interpor pedido 
de reconsideração ao conselho de ética, que fará nova avaliação dos fatos apresentados e apresentará 
parecer ao conselho de delegados, que poderá ou não convocar nova assembléia geral para nova 
deliberação.
Parágrafo 8º - da decisão do conselho de delegados caberá recurso à assembléia geral, após 10 dias 
úteis de sua deliberação.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Art. 9 - O filiado que tenha sido eliminado do quadro social do Sindicato poderá ser reabilitado, a cri-
tério da Assembléia Geral.
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 9º - O filiado ou dirigente que tenha sido excluído do quadro social do sindicato não poderá ser re-
abilitado, salvo ocorrência de novo fato gerador, que será encaminhado pelo interessado ao conselho 
de ética para avaliação preliminar e apresentação de relatório ao conselho de delegados.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º -  após decisão do conselho de delegados, o parecer favorável ou não, será levado à as-
sembleia geral para conhecimento e deliberação final.
Parágrafo 2º - todos os atos do conselho de ética e do conselho de delegados serão amplamente 
divulgados aos filiados, utilizando todos os meios disponíveis para o amplo conhecimento dos fatos.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Capítulo III
Do Sistema Diretivo do Sindicato

Art. 10 - Constituem instâncias do Sindjus-DF:
a - Assembléia Geral;
b - Congresso;
c - Conselho de Delegados Sindicais;
d - Diretoria Colegiada.
_______________________________________________________________________________
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Proposta:
Art. 10- Constituem instâncias do Sindjus-DF:
a - Congresso;
b - Assembleia Geral;
c - Conselho de Delegados Sindicais;
d - Diretoria Colegiada.
Proponente: Eldo Luiz Pereira de Abreu
_______________________________________________________________________________

Art. 10 - Constituem instâncias do Sindjus-DF:
a - Assembléia Geral;
b - Congresso;
c - Conselho de Delegados Sindicais;
d - Diretoria Colegiada;
e - Comissão de Obras;
Proponentes: Adriana Barbosa Rocha de Faria e Epitácio do Nascimento Souza Júnior
_______________________________________________________________________________

Proposta:
e) -  Conselho Fiscal
f) - Conselho de Ética
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo primeiro: as deliberações das instâncias somente serão consideradas efetivas após publi-
cação no Diário Sindical, instrumento de publicação oficial de informações do sindicato sob a respon-
sabilidade da Coordenadoria de Comunicação a ser disponibilizado na página oficial do sindicato pelo 
menos a cada quinze dias.
Parágrafo segundo: As pautas e atas de reuniões das instâncias deliberativas, declarações de voto, 
listas de presença e verificação de quórum, relatórios, estudos, pareceres e notas fiscais referentes aos 
gastos ordinários e extraordinários do sindicato deverão ser publicadas no Diário Sindical dentro do 
prazo de trinta dias de sua apresentação, sob pena de incorrer na falta prevista no artigo 8º.
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho 
_______________________________________________________________________________
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Seção I
Das Assembléias Gerais

Art. 11 - As Assembléias Gerais são soberanas em suas resoluções e constituem o órgão máximo da 
categoria.

_______________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 11 - As Assembléias Gerais são soberanas em suas resoluções e suas decisões só podem ser 
reformadas em Congressos da categoria.
Proponente: Eldo Luiz Pereira de Abreu- MPDFT
_______________________________________________________________________________
Proposta:
Parágrafo único: caberá recurso de qualquer instância do Sindjus/DF à assembléia-geral.
Proponente: José Júnior Alves M. da Silva
______________________________________________________________________________

Art. 12 - As Assembléias Gerais poderão ser ordinárias e extraordinárias.
Art. 13 - São Assembléias Gerais Ordinárias a de apreciação do balanço financeiro e patrimonial e a de 
previsão orçamentária, ambas realizadas anualmente no mês de agosto.
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 13 - São Assembléias Gerais Ordinárias:
I -  A de apreciação do balanço financeiro e patrimonial a ser realizada até o final do mês de abril do 
exercício seguinte, acompanhada do respectivo parecer do conselho fiscal;
II – A apresentação da proposta orçamentária anual, que será realizada até o final do mês de novembro 
de cada ano, acompanhada do parecer do conselho de delegados com sugestão de emendas se for o 
caso.
III -  eleição da comissão eleitoral com antecedência mínima de 90 dias antes da abertura de inscrição 
de chapas.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Parágrafo 1º - À Assembléia Geral Ordinária de Previsão Orçamentária, prevista no caput, caberá a 
aprovação dos percentuais máximos de despesas a título de pagamento de pessoal, doações para 
entidades ou pessoas físicas pertencentes ou alheias à categoria, apoio a atividades de cunho social e 
a eventos culturais, bem como a campanhas eleitorais de entidades associativas e sindicais, a serem 
fixadas no orçamento ou em qualquer outra previsão de receita e despesa, se houverem, do exercício 
seguinte.
_______________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo primeiro: À Assembléia Geral Ordinária de Previsão Orçamentária, prevista no caput, caberá 
a aprovação dos percentuais máximos de despesas a título de: I - pagamento de pessoal; II – doações, 
previamente submetidas ao escrutínio do Conselho de Delegados Sindicais, para entidades ou pessoas 
físicas pertencentes ou alheias à categoria; III - apoio a atividades de cunho social e a eventos culturais 
ligados aos servidores do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União no Distrito Fed-
eral e Entorno.
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º - À Assembléia Geral Ordinária de Previsão Orçamentária, prevista no caput, caberá a 
aprovação dos percentuais máximos de despesas a título de pagamento de pessoal, apoio a atividades 
de cunho social e a eventos culturais ligados especificamente ao sindicato e sua base, bem como a 
campanhas sindicais do próprio sindicato, a serem fixadas no orçamento ou em qualquer outra pre-
visão de receita e despesa, se houverem, do exercício seguinte.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º - A deliberação sobre a previsão orçamentária, prevista no caput desse Artigo, caberá à 
Assembléia Geral Ordinária, que apreciará e aprovará os percentuais máximos de despesas a título de 
pagamento de pessoal, doações para entidades pertencentes à categoria, apoio a atividades de cunho 
social e a eventos culturais.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Parágrafo 2º- Fica expressamente proibida a utilização do patrimônio ou de pessoal do sindicato para 
interesses particulares de qualquer pessoa física ou jurídica.
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 2º- Fica expressamente proibida a utilização do patrimônio ou de pessoal do sindicato para 
interesses particulares de qualquer pessoa física ou jurídica, vedada qualquer tipo de doação a quais-
quer entidades, associações e outros.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_______________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo 2º - aprovadas as emendas pela assembleia geral, caberá a diretoria financeira fazer os 
remanejamentos de recursos que atendam a deliberação final da assembleia geral, sendo o texto final 
divulgado aos filiados até o decimo dia útil de dezembro.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Parágrafo 3º - A prestação de contas relativa ao último ano do mandato de cada diretoria Colegiada 
deverá ser apresentada ao Conselho Fiscal respectivo e por ele apreciada antes do término final do 
mandato.
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 3º - A prestação de contas relativa ao último ano do mandato de cada diretoria Colegiada 
deverá ser apresentada ao Conselho Fiscal respectivo e por ele apreciada um mês antes do término 
final do mandato.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 3º - as despesas de pessoal não poderão ultrapassar o limite de 25% dos recursos consig-
nados mensalmente dos filiados.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Parágrafo 4º - O balanço patrimonial e financeiro deverá ser apreciado da seguinte forma:
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 4º - O balanço patrimonial e financeiro deverá ser apreciado da seguinte forma, estando 
disponibilizado no site do sindicato até 07 dias após a aprovação.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_______________________________________________________________________________

I - No primeiro ano de mandato, a partir do mês de junho;
_______________________________________________________________________________

Proposta:
I - No primeiro ano de mandato, no mês de junho;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
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II - No último ano de mandato, até o mês de maio.
________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 4º-  havendo motivo de força maior ou fato superveniente, o conselho de delegados será 
convocado e deverá autorizar temporariamente por até 12 meses, o aumento do limite estabelecido no 
estatuto, no percentual máximo de 30% da consignação mensal, devendo a diretoria financeira propor 
o remanejamento de   recursos de outras rubricas do orçamento para cobertura da rubrica de pessoal.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 5º - Pelo Princípio da Transparência as Reuniões de Diretoria Colegiada, serão transmitidos 
ao vivo via internet, ficando a Direção do Sindjus-DF responsável por providenciar meios necessários e 
solucionar eventuais problemas para que isto ocorra, visando sempre a transparência e legalidade das 
transmissões. 
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 5º -  o remanejamento de recursos orçamentários será submetido a apreciação do conselho 
de delegados em reunião extraordinária, que será amplamente divulgado aos filiados.
Parágrafo 6º -   na proposta orçamentaria a ser analisada preliminarmente pelo conselho de delegados, 
serão definidas as doações para entidades congêneres que prestem apoio a atividades de cunho social 
e a eventos culturais, sendo terminantemente proibido o repasse de recursos financeiros, materiais e de 
recursos humanos para campanhas eleitorais de entidades associativas de órgãos dos poderes da união.
Parágrafo 7º -  fica expressamente proibida a utilização do patrimônio, recursos financeiros ou de pes-
soal do sindicato para interesses particulares de qualquer pessoa física ou jurídica.
Parágrafo   8º -  o descumprimento da norma estatutária estipulada no caput e seus parágrafos será 
considerada falta gravíssima, apenada com a exclusão dos quadros, após analise de representação pelo 
conselho de ética, garantido o direito à ampla defesa.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
________________________________________________________________________________

Art. 14 - As Assembléias Gerais poderão ser convocadas pela Diretoria Colegiada ou por 10% dos fili-
ados.
_________________________________________________________________________________
Proposta:
Art. 14 - As Assembléias Gerais poderão ser convocadas pelo Conselho de Delegados, pela maioria 
do Conselho Fiscal e pelo conselho de Ética ou por cento dos filiados em dia com as suas obrigações 
estatutárias, salvo os associados mencionados no art.4º.§ único.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________
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Parágrafo único - A Diretoria terá o prazo de 72 horas, a partir da entrega do respectivo abaixo-assinado, 
para convocar a Assembléia Geral solicitada.
________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º - ...
Parágrafo 2º -  em todas as assembleias gerais será obrigatório o registro da presença dos filiados em 
livro próprio ou lista identificada, que será juntada à ata da assembleia para o respectivo registro no 
cartório de títulos e documentos, somente podendo assiná-la os filiados efetivamente presentes ao ato.
Parágrafo 3º -  as atas das assembleias gerais serão divulgadas pela diretoria aos filiados no prazo 
máximo de 10 dias uteis após a realização do ato, independente de registro em cartório, para fins de 
conhecimento e impugnação.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
________________________________________________________________________________

Art. 15- Nenhum motivo poderá ser alegado pela Diretoria da entidade para frustrar a realização da As-
sembléia convocada nos termos deste estatuto.
________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo primeiro -  a não convocação da assembléia geral dentro dos prazos previstos no art. 14, 
será considerada falta gravíssima da coordenação da diretoria e será encaminhada para apreciação da 
comissão de ética, que terá 30 dias, prorrogado por mais   30, para encaminhar parecer à assembléia 
geral com sugestão de pena de suspensão ou afastamento definitivo do dirigente que deu causa a vio-
lação da norma estatutária.
Parágrafo segundo – não havendo a convocação da assembléia pela diretoria dentro do prazo previsto, 
o conselho de delegados e o conselho fiscal, sucessivamente, farão a convocação da assembleia até o 
décimo dia útil após o protocolo do requerimento ou abaixo assinado, devendo o sindicato adotar todas 
as medidas necessárias para o amplo conhecimento e participação dos filiados.
Parágrafo terceiro -  a não convocação da assembleia geral pelo conselho de delegados ou do conselho 
fiscal, sucessivamente, ensejará   representação dos interessados perante o conselho de ética, para apu-
ração da conduta dos responsáveis pelos órgãos demandados   e sugestão de penalidade diretamente à 
assembleia geral, garantido o direito a ampla defesa.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Art. 16 - No caso de descumprimento pela Diretoria nos termos do Parágrafo único do art. 14 e do art. 
15, o edital de convocação a ser publicado poderá ser assinado por apenas um filiado fazendo-se men-
ção ao número de assinaturas apostas no documento.
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo 1º - Em caso de Assembleia convocada por filiados, deverá ser respeitada a pauta apresentada 
no abaixo-assinado, não podendo ser acrescido ou retirado qualquer assunto.
Parágrafo 2º - Em toda Assembleia, Plenária ou Congresso só poderão ser apreciados os assuntos con-
stantes na pauta publicada.
Parágrafo 3º - Os Diretores responsáveis por frustrar ou dificultar o cumprimento do Art. 14, parágrafo 
único e Art. 15, sofrerão sanções previstas neste Estatuto.
Proponente: Alexandre de Carvalho Lima
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 16 - No caso de descumprimento pela diretoria nos termos do parágrafo único do art. 14 e do art. 
15, o edital de convocação a ser publicado deverá utilizar todos os meios disponíveis para a ampla divul-
gação, e será assinado por qualquer dos membros do conselho de delegados, do conselho fiscal ou de 
apenas um filiado integrante do abaixo assinado, fazendo-se menção ao número de assinaturas apostas 
no documento protocolado.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Art. 17 - A convocação das Assembléias Gerais Ordinárias será feita pela Diretoria Colegiada do Sindjus-
DF, mediante publicação no jornal ou boletim da entidade, divulgada nos locais de trabalho, com an-
tecedência mínima de 5 (cinco) dias e de 48 horas para as extraordinárias.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 17 - A convocação das assembléias gerais ordinárias será feita pela Diretoria Colegiada do Sindjus-
DF, mediante publicação em jornal de grande circulação no Distrito Federal ou boletim da entidade, 
divulgada nos locais de trabalho, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias uteis e de 48 horas uteis 
para as assembleias extraordinárias.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo único: A convocação das Assembléia-gerais devera conter pauta definida, local e horário de 
início.
Proponente: José Júnior Alves M. da Silva
_________________________________________________________________________________
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Art. 18 - O quórum para dar início à Assembléia Geral deverá ser:

a- em primeira convocação, 1/3 dos filiados;

b- em segunda convocação, 30 minutos após a primeira, com qualquer número de filiados presentes.
Parágrafo único - A Assembléia será dirigida pela Diretoria do sindicato ou por quem a assembléia 
designar.

Art. 19 - Serão consideradas aprovadas em Assembléias Gerais as propostas que obtiverem a maioria 
simples de votos entre os presentes.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 19 - serão consideradas aprovadas em assembleias gerais as propostas que obtiverem a maioria 
simples de votos entre os filiados presentes.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo único - Nas assembléias gerais convocadas com a finalidade de alterar o estatuto, definir 
a contribuição sindical e/ou alienação e aquisição de bens só poderão votar os filiados.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo único - Nas assembléias gerais convocadas com a finalidade de alterar o estatuto, aplicar pe-
nalidades, definir a contribuição sindical e/ou alienação e aquisição de bens só poderão votar os filiados.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo único – Nas assembleias gerais convocadas com a finalidade de alterar o estatuto, definir a 
contribuição sindical e/ou alienação e aquisição de bens só poderão votar os filiados em situação regular.
Proponente: Alexandre de Carvalho Lima
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo Primeiro - Nas Assembléias Gerais convocadas para alterar o presente Estatuto, definir a 
contribuição sindical e/ou alienação e aquisição de bens só poderão votar os filiados que estejam em dia 
com suas contribuições sindicais e que compõem a base sindical do Sindicato dos Servidores do Poder 
Judiciário e do Ministério Público da União. 
Parágrafo segundo - nas assembleias gerais convocadas com a finalidade de alterar o estatuto, o quórum 
mínimo obrigatório em segunda chamada deverá ser de 1% dos filiados em dia com suas obrigações 
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estatutárias.
Parágrafo terceiro -  a proposta de alteração do estatuto deverá ser analisada previamente por comissão 
especial constituída e composta por um membro da diretoria, um membro do conselho de delegados, 
um membro do conselho fiscal, um membro do conselho de ética e três filiados indicados em assem-
bleia extraordinária. 
Parágrafo quarto -  a comissão especial divulgará o texto a ser alterado, abrindo prazo de 15 dias uteis 
para conhecimento e apresentação de emendas ao texto pelos filiados.  Ao final do prazo a proposta 
aprovada pela comissão   será encaminhada para a diretoria iniciar o procedimento de convocação da 
assembleia geral extraordinária.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_______________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º - As atas das assembléia-gerais serão lavradas e registradas em cartório extrajudicial, 
no prazo máximo de dez dias úteis, após a realização da Assembléia, devendo ser divulgadas no sítio 
eletrônico do Sindjus/DF em área restrita aos filiados.
Parágrafo 2º - Nas assembléias gerais convocadas com a finalidade de alterar o estatuto, definir a 
contribuição sindical, deliberar sobre alienação e aquisição de bens, destituição de membros de suas 
instâncias, escolha de delegados para participação em instancia deliberativa de entidade da qual seja 
filiada, discutir os critérios de participação no Congresso do Sindjus e escolher o escritório de advo-
cacia só poderão votar os filiados
Parágrafo 3º - A escolha de escritório de advocacia para prestação de serviços ao Sindjus-DF e aos 
filiados deverá ser feita em assembleia-geral.
Proponente: José Júnior Alves M. da Silva
_______________________________________________________________________________

Proposta:
PRESTAÇÂO DE CONTAS
Art. xx - a prestação de conta será feita trimestralmente ao conselho fiscal, com a apresentação dos 
balancetes e demonstrativos mensais, bem como outros documentos administrativos e financeiros, 
que servirá de base para apresentação de parecer ao conselho de delegados e à assembléia geral, para 
aprovação definitiva no mês de abril do exercício seguinte.
Art. xx -  o conselho fiscal divulgará mensalmente aos filiados   os demonstrativos mensais de receita 
e despesas, após analise da documentação pertinente.  
Art. xx - a prestação de contas relativa ao último ano do mandato de cada diretoria colegiada deverá ser 
apresentada ao conselho fiscal e por ele apreciada antes do término final do mandato.
Art. xx - os membros da diretoria colegiada não poderão participar de novas eleições se não tiverem 
suas contas aprovadas até 3 meses antes da abertura de inscrição de chapas.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
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Seção II
Do Congresso

Art. 20 - O Congresso terá como finalidade analisar a situação específica da categoria, as condições de 
funcionamento e desenvolvimento da sociedade brasileira e deliberar sobre programas de trabalho do 
sindicato.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 20 - O Congresso é o órgão máximo da categoria e terá como finalidade analisar a situação especí-
fica da categoria, as condições de funcionamento e desenvolvimento da sociedade brasileira e deliberar 
sobre programas de trabalho do sindicato.
Proponente: Eldo Luiz Pereira de Abreu- MPDFT 
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 1º - A pauta e a data do Congresso, bem como os critérios de participação, serão definidos 
em Assembléia Geral, que deverá ocorrer no prazo mínimo de 60 dias antes de seu início, bem como 
designará uma comissão organizadora para auxiliar a Diretoria nos encaminhamentos necessários.
Parágrafo 2º - O regimento interno do Congresso não poderá contrapor-se ao estatuto da entidade.
Parágrafo 3º - Qualquer filiado inscrito no Congresso terá direito de apresentar teses sobre o temário 
aprovado.
Parágrafo 4º - Caso a Diretoria Colegiada não convoque o Congresso no prazo previsto, este poderá ser 
convocado por 10% dos filiados que darão cumprimento a este estatuto.
Parágrafo 5º - O Congresso realizar-se-á a cada três anos, devendo a diretoria convocá-lo até o décimo 
oitavo mês do seu mandato.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 5º - O Congresso realizar-se-á a cada ano, devendo a diretoria convocá-lo até o sexto mês do 
seu mandato.
Proponente: Laercio Bernardes dos Reis
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 5º - O Congresso realizar-se-á anualmente, devendo a diretoria convocá-lo até o sexto mês de 
cada mandato anual
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________
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Seção III
Do Conselho de Delegados Sindicais

Art. 21 - O Conselho de Delegados Sindicais do Sindjus é um órgão colegiado, de caráter consultivo, 
e deliberativo na hipótese do parágrafo único do art. 42, composto pela Diretoria Colegiada, pelos 
Delegados de Base e pelos Representantes dos Aposentados, eleito de acordo com as normas pre-
vistas em Regimento Interno, sempre até seis meses após a eleição de cada Diretoria Colegiada.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 21 - O Conselho de Delegados Sindicais do Sindjus é um órgão colegiado, de caráter deliberativo, 
composto pela Diretoria Colegiada, pelos Delegados de Base e pelos Representantes dos Aposentados, 
eleito de acordo com as normas previstas em Regimento Interno, sempre até três meses após a eleição 
de cada Diretoria Colegiada.
Proponente: Laercio Bernardes dos Reis
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 21 - O Conselho de Delegados Sindicais do Sindjus é um órgão colegiado, de caráter consultivo e 
deliberativo nos termos desse estatuto.
Proponente: Eldo Luiz Pereira de Abreu
_________________________________________________________________________________

Proposta: 
Art. 21 – O Conselho de Delegados Sindicais é um órgão colegiado, de caráter consultivo, e deliberativo 
na hipótese do parágrafo único do art. 42, composto pela Diretoria Colegiada, pelos Delegados de Base 
e pelos Representantes dos Aposentados, eleito de acordo com as normas previstas em Regimento 
Interno, sempre até seis meses após a eleição de cada Diretoria Colegiada.
Proponente: Alexandre de Carvalho Lima
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 21 - O Conselho de Delegados Sindicais do Sindjus é um órgão colegiado, de caráter consultivo, 
e deliberativo na hipótese do parágrafo único do art. 42, composto pela Diretoria Colegiada, pelos Del-
egados de Base e pelos Representantes dos Aposentados, eleito de acordo com as normas previstas 
em Regimento Interno, sempre até 01 mês após a eleição de cada Diretoria Colegiada e término de cada 
mandato eletivo dos Delegados de Base.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________
Parágrafo 1º - O mandato dos Delegados de Base e dos Representantes dos Aposentados será de 
dezoito meses.
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo 1º - O mandato dos Delegados de Base e dos Representantes dos Aposentados será de doze 
meses.
Proponente: Laercio Bernardes dos Reis
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º - O mandato dos Delegados de Base e dos Representantes dos Aposentados será de 12 
meses
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 2º - Os Delegados de Base serão eleitos na proporção de 1% do número de filiados do local 
de trabalho.

Parágrafo 3º - Será assegurado um representante para cada local de trabalho cujo número de trabalha-
dores seja inferior a 1% do número de filiados do Sindjus.

Parágrafo 4º - Os Representantes dos Aposentados serão eleitos na proporção de 1% do número do 
total de filiados aposentados.

Parágrafo 5º- Os critérios de elegibilidade dos delegados de base e dos representantes dos aposentados 
obedecerão aos artigos 52 e 53 do presente estatuto, sendo vedada a participação de membros da dire-
toria colegiada como postulante no seu local de trabalho.

Parágrafo 6º- O Conselho de Base se reunirá ordinariamente conforme definir o regulamento, ou ex-
traordinariamente, desde que convocado pela Diretoria Colegiada ou     por 1/3 (um terço) dos Delegados 
de Base e Representantes dos Aposentados, deliberando pelo quorum de maioria simples, presentes a 
maioria absoluta de seus membros.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 7º - Todas as decisões emanadas do conselho de delegados sindicais que tiverem sido 
aprovadas por no mínimo 2/3 dos seus membros efetivos terá automaticamente caráter executório e 
deverão ser encaminhadas pela Diretoria Colegiada. Tais decisões, no entanto, só se estendem dentro 
das prerrogativas estatutárias que são inerentes à Diretoria Colegiada do Sindjus. 
Proponente: Eldo Luiz Pereira de Abreu
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo 7º- Os delegados sindicais de forma individual deverão fazer um relatório mensal a ser ent-
regue no sindicato até o ultimo dia útil de cada mês relatando as necessidades, demandas, ocorrências, 
propostas e prioridades em decorrência da sua unidade específica de base.
Parágrafo 8º- O não cumprimento do parágrafo anterior, por duas vezes consecutivas ou alternadas 
gerará restrição ao delegado de base para o seu próximo mandato eletivo, tornando-o inviabilizado
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

Art. 22 - Compete ao Conselho de Delegados Sindicais

a-realizar semestralmente análises da conjuntura política, econômica e social do país;

b-promover estudos e análises sobre a realidade da categoria e a sua inserção na sociedade en-
quanto agente transformador, socializando as experiências dos locais de trabalho, levando ao con-
hecimento de todos as reivindicações específicas e estabelecendo as prioridades gerais para a 
atuação do Sindicato;

c-cumprir e fazer cumprir as deliberações da categoria; 

d-zelar pelo cumprimento integral dos acordos, convenções e dissídios da categoria;

e- fixar e rever, em conjunto com as demais instâncias, as diretrizes desenvolvidas pela entidade;

f - participar da elaboração do plano anual de ação sindical;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
f- participar da elaboração e aprovar o Plano Anual de Ação Sindical, conforme previsto na alínea 
h do artigo 25.
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho
_________________________________________________________________________________

Proposta:
g- aprovar o afastamento de membro efetivo da Diretoria Colegiada do Sindjus pela aclamação da maio-
ria simples dos membros efetivos do Conselho de Delegados Sindicais. 
Proponente: Eldo Luiz Pereira de Abre
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
g- decidir sobre a conveniência do uso do fundo permanente de greve para atendimento de casos de 
necessidade iminente e de defesa de demandas de urgência não vinculadas ao movimento paredista, nos 
limites da necessidade em questão, sujeita a prestação de contas.
h- elaborar parecer sobre as avaliações prévias definidas no artigo 46
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho
_________________________________________________________________________________

Proposta:
g – aprovar a proposta de orçamento anual fazendo emendas quando necessário;
h – fiscalizar conjuntamente com o conselho fiscal a gestão administrativa e financeira do sindicato;
i – apreciar em primeira instancia o parecer do conselho de ética, convocando a assembleia geral quando 
necessário;
j-  propor alterações no estatuto social por solicitação de seus membros ou filiados.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Seção IV
Da Diretoria Colegiada

Composição, Atribuições e Competência

Art. 23 - A Direção do Sindicato será exercida por uma Diretoria Colegiada composta de 15 (quinze) 
membros efetivos e de cinco suplentes.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 23 - A Direção do Sindicato será exercida por uma Diretoria Colegiada composta de 18 (dezoito) 
membros efetivos e 6 (seis) suplentes.
Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 23 - A Direção do Sindicato será exercida por uma Diretoria Colegiada composta de 15 (quinze) 
membros efetivos e de cinco suplentes.
Proponente: José Júnior Alves M. da Silva
_________________________________________________________________________________

Art. 24 - Compõem a Diretoria Colegiada (DC) as seguintes Coordenações:
a- Coordenação Geral - 3 membros;
b-Coordenação de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas - 3 membros;
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c-Coordenação de Administração e Finanças - 3 membros;
d-Coordenação de Formação e Relações Sindicais - 3 membros;
e-Coordenação de Comunicação, Cultura, Esporte e Lazer - 3 membros.
_________________________________________________________________________________

Proposta: 
Art. 24 - A Diretoria Colegiada será composta por 6 (seis) coordenações integradas por 3 diretores efe-
tivos e 1(um) suplente, nos seguintes termos:
a-Coordenação Geral;
b-Coordenação de Assuntos Jurídicos, Trabalhistas e Parlamentar;
c-Coordenação de Administração e Finanças;
d-Coordenação de Formação e Relações Sindicais;
e-Coordenação de Comunicação;
f- Coordenação de Integração Sociocultural.
Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

Art. 25 - São atribuições da Diretoria Colegiada:
a-fixar em conjunto com as demais instâncias do sindicato as diretrizes gerais da política sindical 
a ser desenvolvida;
b-cumprir e fazer cumprir as deliberações da categoria em todas as suas instâncias;
c-gerir o patrimônio, garantindo sua utilização para o cumprimento deste estatuto e deliberações da 
categoria representada;
d-analisar trimestralmente relatórios financeiros e patrimoniais da Coordenação de Finanças;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
d-analisar e aprovar trimestralmente relatórios financeiros e patrimoniais da Coordenação de Finanças, 
que serão disponibilizado do site do sindicato até 07 dias após a aprovação da diretoria;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ 
_________________________________________________________________________________

Proposta:
d- analisar e julgar, trimestralmente, os relatórios financeiros e patrimoniais da Coordenação de Finan-
ças e, posteriormente, divulgar, nos  meios de comunicação do Sindicato, aos sindicalizados  parecer 
sobre as contas do período.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________
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e-representar o sindicato no estabelecimento de negociações e dissídios junto à Administração 
Pública e Privada, Poder Judiciário e MPU e eventos;

f-reunir-se em sessão ordinária, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que ne-
cessário, convocada pela maioria da Diretoria Colegiada;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
f-reunir-se em sessão ordinária, quinzenalmente e, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que 
necessário, convocada pelo Coordenador Geral, obedecidos os critérios abaixo:
1. a reunião terá início com um quórum mínimo da maioria simples, de seus   membros efetivos e su-
plentes, em primeira convocação ou em segunda convocação com 1/3, após 30 minutos da primeira;
2. não atingido o quórum mínimo, a reunião não poderá ter caráter deliberativo;
3. iniciada a reunião, a mesma terá caráter deliberativo com até 50% do quórum mínimo exigido para 
sua instalação;
4. as reuniões ordinárias deverão deliberar sobre pauta previamente estabelecida e encaminhada para o 
e-mail oficial da direção, com antecedência mínima de 48h;
5. em casos excepcionais poderá ser incluído ponto de pauta de urgência, que deverá ser submetido à 
apreciação da direção para possível deliberação;
6. a reunião será presidida por um Coordenador Geral e, na ausência deste, será indicado um outro 
coordenador, dentre os Diretores titulares presentes;
7. participarão da Reunião da Diretoria Colegiada, com direito de voz e voto, os diretores   efetivos e 
suplentes.
Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

g-aprovar as propostas discutidas por maioria simples de votos;

h-elaborar, em conjunto com o Conselho de Delegados Sindicais, o plano anual de ação sindical 
que deverá conter:
_________________________________________________________________________________

Proposta:
h- elaborar, em conjunto com o Conselho de Delegados Sindicais, o Plano Anual de Ação Sindical, que 
compreenderá as ações pretendidas para o ano e deverá ser publicado até o mês de março de cada ano, 
contendo:
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho
_________________________________________________________________________________
Proposta:
h-elaborar, em conjunto com o Conselho de Delegados Sindicais, a proposta de orçamento anual  e  o 
plano anual de ação sindical que deverá conter:
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________
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1.as diretrizes gerais a serem seguidas pelo Sindicato;
2.as prioridades, orientações e metas a serem atingidas a curto, médio e longo prazos.

i-fornecer apoio material e político ao funcionamento do Conselho de Delegados Sindicais e demais 
formas de organização por local de trabalho;

j-remanejar os seus cargos, dentre os membros efetivos, por deliberação de 2/3 de seus membros, 
quando houver vacância, sempre com anuência do ocupante do cargo a ser remanejado.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
j- promover, anualmente, o remanejamento dos ocupantes  dos  cargos  da Diretoria  bem como 
preencher  os cargos vagos  no prazo máximo de 30 dias.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

k-avaliar e decidir sobre a contratação e demissão de funcionários;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
k-avaliar mediante estudo financeiro e jurídico e somente após decidir sobre a contratação e demissão 
de funcionários.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

l-zelar pelo cumprimento integral dos acordos e dissídios e outras questões de interesse da categoria;
m-visitar periodicamente os locais de trabalho, levantando problemas e organizando e/ou infor-
mando os trabalhadores;

n -ordenar as despesas.

Art. 26 - Compete à Coordenação Geral: assinar contratos ou quaisquer outros atos e recebimentos 
de domínio, posse, direitos, prestações e ações de todas as naturezas legais, após aprovação pela 
Diretoria Colegiada; 

b-representar o Sindjus em juízo ou fora dele e subscrever procurações judiciais juntamente com a 
coordenação de assuntos jurídicos e trabalhistas; 

c-autorizar pagamentos e recebimentos juntamente com a coordenação de administração e finanças;

_________________________________________________________________________________
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Proposta: 
c-autorizar e assinar pagamentos e recebimentos de cheques e outros títulos, juntamente com a Coorde-
nação de Administração e Finanças, limitados ao valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, ex-
ceto os pagamentos referentes a contratos previamente ajustados e deliberados pela Diretoria Colegiada;
Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

Proposta:
c- autorizar  pagamentos e recebimentos, juntamente, com a coordenação de administração e finanças 
até o limite 20 (vinte) salários mínimos e, acima desse limite,  caberá a Diretoria Colegiada à aprovação, 
devendo  constar em Ata o seu registro.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

d-assinar, juntamente como pelo menos um dos coordenadores de administração e finanças, 
cheques e outros títulos;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
d-assinar, juntamente como pelo menos um dos coordenadores de administração e finanças e um dire-
tor da diretoria colegiada, cheques e outros títulos;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ 
_________________________________________________________________________________

Proposta:
d-assinar, juntamente, como pelo menos um dos coordenadores de administração e finanças, cheques e 
outros títulos, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos e, acima desse limite, somente com aprovação 
da Diretoria Colegiada.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

e-convocar assembléias, o congresso, as reuniões da Diretoria Colegiada e do Conselho de Delegados 
Sindicais;
f-coordenar o apoio ao processo eleitoral, garantindo todas as condições de infra-estrutura material para 
sua realização;
g-coordenar, firmar e divulgar convênios.
_________________________________________________________________________________

Proposta: 
d-convocar assembleias, o congresso, as reuniões da Diretoria Colegiada e do Conselho de Delegados 
Sindicais;
e-coordenar o apoio ao processo eleitoral, garantindo todas as condições de infra-estrutura material 
para sua realização;
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f-coordenar, firmar e divulgar convênios.
Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

Art. 27 - Compete à Coordenação de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas:
a-propor, acompanhar e supervisionar as ações de natureza judicial ou extrajudicial em defesa dos 
interesses individuais e coletivos, decorrentes da atividade laboral da categoria;

b-preparar material para subsidiar as negociações coletivas;

c-elaborar estudos, pesquisas e documentação, enfocando assuntos como saúde do trabalhador, jorna-
da de trabalho, direitos da mulher, aplicação de direitos constitucionais e administrativos, aposentadoria 
e demais assuntos correlatos ao exercício das atividades da coordenação ;

d - apor assinatura de um de seus membros juntamente com a comissão de negociação nos acordos e 
convenções coletivas;

e - manter a vigilância quanto a políticas públicas e legislação ordinária, elaborando e encaminhando, 
sempre que necessário, propostas que possibilitem novos avanços sob diretrizes que interessem aos 
trabalhadores.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
e - manter a vigilância quanto a políticas públicas e legislação constitucional e infraconstitucional, elabo-
rando e encaminhando, sempre que necessário, propostas que possibilitem novos avanços sob dir-
etrizes que interessem aos servidores.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Proposta: 
f – fazer levantamento de dados estatísticos de atividades do Congresso Nacional, de interesse da cat-
egoria;
g - acompanhar, junto ao Congresso Nacional, os trabalhos e os projetos de leis, de cargos e salários, 
de interesse da categoria;
h- analisar, controlar prazos, redigir, elaborar e encaminhar aos parlamentares propostas do Sindjus, 
em defesa da categoria;
i-intermediar, junto ao governo e parlamentares, as relações do sindicato, na defesa dos interesses da 
categoria;
j-subsidiar a Coordenação de Comunicação, com informações do parlamento, para fins de elaboração de 
relatórios, informativos e respostas acerca de assuntos do Congresso, aos filiados;
k-controlar e acompanhar audiências dos parlamentares com ministros e secretários de governo, de 
assuntos relativos à categoria;
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l-acompanhar as reuniões realizadas nas comissões permanentes, mistas e especiais da Câmara e do 
Senado, com destaque para as comissões de assuntos do interesse da categoria;
Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves

Art. 28 - Compete à Coordenação de Administração e Finanças:

a-organizar a tesouraria e a contabilidade do Sindicato;

b-zelar e administrar o patrimônio do Sindicato;

c - gerenciar os recursos humanos;

d-apresentar, para deliberação da Diretoria Colegiada, as contratações e demissões de funcionários 
e serviços, sendo vedada a contratação de parentes de até 3º grau ou cônjuge de membros da Dire-
toria da entidade;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
d-apresentar, para deliberação da Diretoria Colegiada, as contratações e demissões de funcionários e 
serviços, sendo vedada a contratação de parentes de até 3º grau ou cônjuge de membros da Diretoria 
da entidade e Coordenações;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

e-zelar pelo bom relacionamento entre funcionários e diretores e para o funcionamento eficaz da 
máquina sindical, bem como executar a política de pessoal definida pela Diretoria Colegiada;

f-apresentar trimestralmente à Diretoria Colegiada relatório sobre a situação financeira do Sindi-
cato, bem como do funcionamento da administração do mesmo;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
f-apresentar trimestralmente à diretoria colegiada  e  ao  conselho fiscal,  relatório sobre a situação 
financeira do sindicato, os demonstrativos mensais de receita e despesa bem como do funcionamento 
da administração do mesmo;
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

g-coordenar a utilização do prédio, de veículos e de outros bens ou instalações do Sindicato;

h-propor e coordenar a elaboração e a execução do plano orçamentário anual, bem como suas al-
terações a serem aprovadas pela Diretoria Colegiada e submetidas à Assembléia Geral Ordinária;
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
h-propor e coordenar a elaboração e a execução do plano orçamentário anual, bem como suas alter-
ações a serem aprovadas pela diretoria colegiada e pelo conselho de delegados e submetidas à assem-
bléia geral ordinária, devendo o orçamento anual ser  amplamente divulgado aos associados depois de 
aprovado na  assembléia geral;
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

i-apresentar balancete semestral ao Conselho Fiscal, bem como elaborar balanço financeiro anual 
que será submetida à aprovação da Diretoria Colegiada e Assembléia Geral da categoria;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
i-apresentar balancete semestral ao Conselho Fiscal, bem como elaborar balanço financeiro anual que 
será submetida à aprovação da Diretoria Colegiada e Assembléia Geral da categoria e disponibilizar no 
site do sindicato até 07 dias após a sua aprovação;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

Proposta:
i-apresentar os balancetes mensais  com os demonstrativos de receitas e despesas ao conselho fiscal e 
ao conselho de delegados, bem como elaborar balanço financeiro anual que será submetida à aprovação  
preliminar  da diretoria colegiada e  após  encaminhado para análise  e parecer  do conselho fiscal e 
posterior encaminhamento à  assembléia geral da categoria;
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Proposta:
i - apresentar balancetes e documentos contábeis mensalmente ao Conselho Fiscal, bem como elaborar 
balanço financeiro anual que será submetida à aprovação da Diretoria Colegiada e Assembléia Geral da 
categoria;
Proponente: José Júnior Alves M. da Silva
_________________________________________________________________________________
j-ter sob sua responsabilidade a guarda dos documentos, contratos, convênios atinentes à sua pasta, a 
adoção de providências necessárias para impedir a corrosão inflacionária e deterioração financeira do 
sindicato, a arrecadação e o recebimento de numerário e de contribuições de qualquer natureza, inclu-
sive doações e legados;

k-apor a assinatura de um de seus membros juntamente com outro da Coordenação Geral em cheques 
e outros títulos;
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
k-apor a assinatura de um de seus membros juntamente com outro da Coordenação Geral e um diretor 
da diretoria colegiada em cheques e outros títulos;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________
Proposta:
k- Apor a assinatura de um de seus membros juntamente com outro da Coordenação Geral em cheques 
e outros títulos, até o limite de 20 salários mínimos e acima deste limite somente com aprovação da 
Diretoria Colegiada.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

l-autorizar pagamentos e recebimentos juntamente com a Coordenação Geral;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
l-autorizar pagamentos e recebimentos juntamente com a Coordenação Geral, na forma do art. 26, alínea 
“c”;
Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

Proposta:
l-autorizar pagamentos e recebimentos juntamente com a Coordenação Geral e um diretor da diretoria 
colegiada;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

Proposta:
l – autorizar pagamentos e recebimentos com a Coordenação Geral até o limite de 20 (vinte) salários 
mínimos e acima desse limite somente com a aprovação da Diretoria Colegiada.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________
m-manter os recursos de informática em condições de pronto atendimento às necessidades do Sin-
dicato;

n-organizar e arquivar as atas de reuniões e assembléias;
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
n-organizar e arquivar as atas de reuniões e assembleias e disponibiliza-las no site do sindicato até 07 
dias após estarem prontas;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ

o-manter atualizada a correspondência do Sindicato;

p-admitir e demitir funcionários da entidade, após decisão da Diretoria Colegiada;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
p-admitir e demitir funcionários da entidade, após decisão da diretoria colegiada, acompanhando e con-
trolando o limite de gastos estipulado  para  a area de pessoal;
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

q-alienar, após decisão da assembléia geral, bens do Sindicato para atingir seus objetivos sociais.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
o- Acompanhar e fazer cumprir as normas e procedimentos para  compras, contratação de serviços, 
convênios onerosos e alienações aos cofres da Administração do Sindjus, salvo os casos aqui previstos.
1. A Normalização da atividade de compras/contratação tem como princípios, além da seleção da pro-
posta mais vantajosa para a administração do Sindjus e para seus filiados, a transparência, a impesso-
alidade, a moralidade, a igualdade e a publicidade.
2. As obras, contratos de serviços, inclusive de publicidade, compras e alienações serão precedidas de 
procedimento formal.
3. Todo procedimento de compra/contratação deve ser precedido de divulgação no site do Sindjus e 
dependendo do vulto da compra ou contrato deverá ser divulgado em veículos de grande circulação no 
Distrito Federal.
4. As contratações de obras devem ser precedidas de elaboração de projeto básico e de projeto execu-
tivo elaborado por empresa diversa daquela a ser contratada para a realização da obra. 
5. Toda obra deve ter uma empresa contratada para a fiscalização da execução do contrato. 
6. A administração deve estabelecer e manter um cadastro de fornecedores da administração do Sindjus.
7. Toda contratação de serviços técnicos especializados deve estabelecer exigências de capacidade téc-
nica mínima para a contração.
8. Toda aquisição ou contratação deve ser precedida de uma previsão de custos.
9. O procedimento formal para compra/contratação consiste das seguintes modalidades:
a- dispensa de procedimento formal;
b. procedimento formal simplificado (convite);
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c. procedimento seletivo completo (tomada de preços);
10. Toda aquisição/contratação com o custo estimado até o 1(um) salário mínimo vigente poderá será 
efetivado com a solicitação de 3(três) propostas;
11. Quando o custo da aquisição/contratação previsto for superior a 01(um) e inferior a 20(vinte) sa-
lários mínimos a administração deverá convidar pelo menos 5(cinco) empresas e divulgar o certame ao 
menos no site do Sindjus com antecedência de pelo menos 3(três) dias.
12. Quando a aquisição/contratação for superior a vinte salários mínimos o evento licitatório deverá ser 
divulgado em ao menos um veículo de grande circulação no Distrito Federal com antecedência mínima 
de 10 dias à realização do certame.
13. No caso de tomada de preços deverá ser elaborado edital com as exigências mínimas para participa-
ção e com as especificações mínimas do objeto do certame.
14. Os procedimentos para abertura das propostas especificadas no item 9b e 9c deverão sempre ser 
realizados em sala aberta a presença do público interessado na sede do Sindjus;
15. As alienações e convênios obedecerá no que couber as regras acima estabelecidas.
16. Em caso de emergência, urgência que possa ocasionar prejuízo aos interesses da Administração 
ou dos filiados, as aquisições/contratações estão dispensadas dos procedimentos acima estabelecidos.
17. Quando houver de inviabilidade de concorrência para contratação compras ou serviços a obediência 
aos dispositivos acima está dispensada.
18. Está dispensada das regras supracitadas as contratações de profissionais do setor artísticos, de 
profissionais ou empresas de comprovada a notória especialização.
19. Os casos em que houver dispensa dos procedimentos licitatórios a aquisição/contratação deverá ser 
aprovada por maioria simples da diretoria colegiada.
20. No que couber as questões não previstas neste estatuto quanto a contratações e compras serão 
regulamentadas subsidiariamente conforme a lei 8.666/93.
Proponente: Jorge Eduardo dos Santos Motta
_________________________________________________________________________________

Proposta:
r- publicar  mensalmente  aos filiados  o demonstrativo mensal de receitas e despesas após  o exame 
do conselho fiscal.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Art. 29 - Compete à Coordenação de Formação e Relações Sindicais:
a-manter e desenvolver a biblioteca do sindicato;

b-promover o assessoramento à Diretoria Colegiada por meio da elaboração e apresentação sistemática 
de análise de conjuntura e demais temas de interesse da categoria;

c-planejar, executar e avaliar as atividades estruturadas de formação sindical, aprovadas pela Diretoria 
Colegiada, com cursos, seminários, congressos, debates, encontros.
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d-coordenar a elaboração de cartilhas, documentos e outras publicações relacionadas à área;

e-propor e executar atividades de formação nos diversos segmentos da categoria, a partir de neces-
sidades detectadas;

f-representar sindicalmente o Sindjus- DF, mantendo estreito e permanente contato com entidades 
do movimento social organizado de âmbito local, nacional ou internacional, objetivando fortalecer 
as ações unitárias de interesse dos trabalhadores;

g-coordenar a campanha de sindicalização;

h-acompanhar as campanhas salariais locais ou nacionais, subsidiando a Diretoria Colegiada;

i-acompanhar e estudar a evolução do movimento sindical local, nacional e internacional;

j-estabelecer, coordenar e incentivar o relacionamento solidário do sindicato com outras entidades 
sindicais e do movimento popular, tendo como princípio a unidade dos trabalhadores;

k-coordenar e orientar o trabalho dos delegados sindicais;

l-organizar pesquisas, levantamentos, análise e arquivamento de dados;

m-organizar a memória do sindicato.
_________________________________________________________________________________

Art. 30 - Compete à Coordenação de Comunicação e Cultura, Esporte e Lazer:

a-recolher e divulgar informações entre sindicatos, categoria e o conjunto da sociedade;

b-desenvolver as campanhas publicitárias definidas pela Diretoria Colegiada;

c-ter sob a sua coordenação e responsabilidade os setores de imprensa, comunicação e publicidade;

d-manter a publicação e a distribuição do jornal do Sindjus-DF, boletins e demais publicações do 
Sindicato;

e-coordenar o Conselho Editorial dos veículos de comunicação do Sindicato;

f-organizar as atividades de lazer, eventos culturais e desportivos, que promovam a integração da 
categoria;
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g-promover, por meio de suas atividades, a valorização e integração da cultura popular;

h-manter atualizados os dados necessários à agilização da comunicação com a categoria;

i-coordenar a divulgação das Assembléias Gerais ordinárias e extraordinárias;

j-coordenar a divulgação de reuniões das diversas instâncias de direção do Sindicato.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 30 - Compete à Coordenação de Comunicação:
a-recolher e divulgar informações entre sindicatos, categoria e o conjunto da sociedade;
b-desenvolver as campanhas publicitárias definidas pela Diretoria Colegiada;
c-ter sob a sua coordenação e responsabilidade os setores de imprensa, comunicação e publicidade;
d-manter a publicação e a distribuição do jornal do Sindjus, boletins e demais publicações do Sindicato;
e-coordenar o Conselho Editorial dos veículos de comunicação do Sindicato;
f-manter atualizados os dados necessários à agilização da comunicação com a categoria;
g-coordenar a divulgação das Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias;
h-coordenar a divulgação de reuniões das diversas instâncias de direção do Sindicato. 
Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

Art. 31- A Diretoria Colegiada fará, semestralmente, um balanço político, visando avaliar o seu desem-
penho.
_________________________________________________________________________________

Proposta: 
Art. 31 - Compete à Coordenação de Integração Sociocultural:
a-promover e fomentar práticas de valorização e integração do servidor, por meio de atividades cult-
urais, esportivas e de lazer; 
apresentar estudos e sugestões para a realização de atividades voltadas para a saúde física e mental do 
servidor, bem como adoção de medidas preventivas e de combate às doenças no trabalho;
b-propor, organizar, coordenar e supervisionar a realização de atividades culturais, esportivas, promovi-
das pelo Sindjus, nas dependências do Clube Social-Cefis e fora dele;
c-organizar atividades de lazer, eventos culturais e esportivos, que promovam a integração da categoria;
Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo único - as atas das reuniões da diretoria colegiada serão divulgadas em até 10 dias uteis após 
sua realização para amplo conhecimento dos filiados.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo 1º: A Diretoria Colegiada deverá lavrar e registrar em cartório extrajudicial ata de todas suas 
reuniões, bem como deixá-la disponível para consulta de qualquer filiado, em área restrita a estes, em 
seu sítio eletrônico.
Parágrafo 2º: As reuniões Diretoria Colegiada deverão ser convocadas pela maioria de seus membros 
titulares ou pelos 3 (três) coordenador-gerais com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Proponente: José Júnior Alves M. da Silva
_________________________________________________________________________________

Capítulo IV
Do Conselho Fiscal

Art. 32 - O Conselho Fiscal será composto por 3 membros efetivos e 3 suplentes que serão eleitos dire-
tamente por meio de votação individual, simultaneamente com eleição da diretoria do sindicato, sendo 
membros efetivos os três mais votados e suplentes os três subseqüentes.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 32 - O Conselho Fiscal será composto por 5 membros efetivos e 3 suplentes que serão eleitos dire-
tamente por meio de votação individual, simultaneamente com eleição da diretoria do sindicato, sendo 
membros efetivos os cinco mais votados e suplentes os três subsequentes.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo único - Fica vedada a participação de membros da Diretoria Colegiada no Conselho Fis-
cal.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo único - Fica vedada a participação de membros no Conselho Fiscal que tenham participado 
das últimas duas gestões da Diretoria Colegiada.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Art. 33 - Compete ao Conselho Fiscal a fiscalização da gestão financeira e patrimonial do sindicato .
_________________________________________________________________________________
Proposta:
Art. 33 - Compete ao Conselho Fiscal a fiscalização da gestão administrativa, financeira e patrimonial do 
sindicato, devendo convocar a assembleia geral sempre que necessário.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________
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Parágrafo 1º - O parecer do Conselho Fiscal sobre a gestão financeira e patrimonial anual deverá ser 
submetido à aprovação da Assembléia Geral, convocada para esse fim nos termos deste estatuto.

Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se reunirá semestralmente para apreciar os balancetes mensais do 
período, que deverão ser divulgados à categoria, após o parecer do Conselho Fiscal.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se reunirá trimestralmente para apreciar os balancetes mensais do 
período, que deverão ser divulgados à categoria, após o parecer do Conselho Fiscal.
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se reunirá trimestralmente para apreciar os balancetes mensais do 
período, os demonstrativos mensais de receita e despesas e outros documentos da gestão que deverão 
ser divulgados à categoria, após o parecer do conselho fiscal.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se reunirá mensalmente para apreciar os balancetes e documentos 
contábeis do Sindjus-DF, que deverão ser divulgados à categoria mensalmente em área restrita aos fili-
ados no sítio eletrônico da entidade.
Proponente: José Júnior Alves M. da Silva
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 3º - O Conselho Fiscal deliberará sempre pelo voto de dois terços de seus membros.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 3º - O Conselho Fiscal deliberará sempre pelo voto da maioria de seus membros titulares, 
devendo os membros suplentes serem convocados para compor o quórum necessário para realização 
de suas reuniões.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 4º - A competência do Conselho Fiscal para analisar a gestão financeira e patrimonial do 
sindicato se restringe a duração de seu respectivo mandato, porém, a obrigação de prestar contas se 
estende até a realização da Assembléia Geral Ordinária para prestação de contas relativa ao último ano 
de mandato.
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo 5º -  o conselho fiscal poderá contratar auditor independente para auxiliar no exame das con-
tas e outros documentos, emitindo parecer para apreciação do conselho de delegados e da assembleia 
geral.
Parágrafo 6º - os pareceres sobre as contas trimestrais e anuais serão publicados pelo conselho fiscal 
para amplo conhecimento dos filiados, constituindo falta grave de seus membros o não cumprimento 
da norma estatutária, devendo a conduta ser apreciada pela comissão de ética, por representação da 
diretoria, de qualquer dos membros do conselho de delegados ou de 1% de filiados.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Proposta:
DA COMISSÃO DE OBRAS
Art. 33 A - A Comissão de Obras do SINDJUS é órgão auxiliar da Diretoria Colegiada, composta por 
cinco membros, sendo 02 filiados indicados pelo Conselho de Delegados, um Coordenador de Ad-
ministração e Finanças, um Coordenador Geral e um membro do Conselho Fiscal (preferencialmente o 
Presidente) sendo presidida, preferencialmente, por um dos dois representantes dos filiados e tendo um 
Vice-Presidente indicado em comum acordo entre os membros representantes da diretoria executiva. 
A Comissão se reunirá e deliberará com a presença da maioria simples de seus membros que também 
farão a sua regulamentação interna.
Parágrafo 1º A Comissão de Obras tem como atribuição gerenciar, coordenar, executar e fiscalizar toda 
e qualquer obra ou reforma que for executada no âmbito do SINDJUS podendo ser auxiliada por profis-
sionais técnicos, escolhidos pela comissão, no trabalho de fiscalização e auxílio das obras ou reformas 
das dependências físicas da entidade ou de seu clube social.
Parágrafo 2º    As decisões da Comissão serão encaminhadas à Diretoria Colegiada para deliberação. 
Das decisões da Comissão caberá recurso preliminar à Diretoria Colegiada e, após, à assembleia-geral.
Parágrafo 3º A Comissão prestará contas da aplicação dos recursos e do andamento das obras a cada 
três meses aos filiados. 
Proponentes: Adriana Barbosa Rocha de Faria e Epitácio do Nascimento Souza Júnior (Pita)
_________________________________________________________________________________

Proposta:
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES DISCIPLINARES E PENALIDADES
Art. 33 - Os Diretores, ao infringir quaisquer disposições estatutárias ou normas legais, sujeita-se às 
seguintes sanções:
I – advertência; 
II – suspensão; e
III – perda do mandato. 
Art. 35 - Constitui  infração disciplinar o Diretor do Sindjus-DF que: 
I – promover manifestações ou críticas relacionadas à atuação de sindicato, através de qualquer meio de 
comunicação, junto à base territorial ou base de outro sindicato; 
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II – perturbar a ordem nas Reuniões Deliberativas Ordinárias ou Extraordinárias da Diretoria ou As-
sembleias Gerais ou Congressos; 
III – deixar de responder a solicitação expressa do Sindicato, no prazo de 15 dias;
IV – desrespeitar decisões tomadas em Reuniões Ordinárias ou Extraordinárias da Diretoria pela Assem-
bleia Geral, Conselho ou Congresso;
V – deixar de comparecer, sem motivo justificado, a três Reuniões Deliberativas ou Assembleias Gerais 
consecutivas ou cinco Reuniões Deliberativas ou Assembleias intercaladas;
VI – reter, abusivamente, ou extraviar documentos recebidos com vista ou em confiança; 
VII – recusar-se, injustificadamente, a prestar contas de bens ou valores recebidos quando assim ex-
igido;
VIII – fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos do Sindjus-DF, a fim de 
alterar o resultado de deliberação;
IX – praticar ofensas físicas ou morais ou desacatar, por documentos, atos ou palavras, o Sindicato, 
seus Diretores, Delegados ou seus filiados; e 
X – violar disposição estatutária ou normas legais complementares da entidade;
XI – usar indevidamente, em proveito próprio ou de terceiro, o nome do Sindjus-DF;
XII - Filiar-se a partido político ou Sindicato de mesma base territorial ou base diversa do Sindjus-DF;
XIII – recusar-se, injustificadamente, a prestar contas de bens ou valores recebidos ou pagos, quando 
assim exigido; 
XIV – fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos do Sindjus-DF;
XV – prevalecer-se do cargo para obter vantagem própria ou para terceiro;
XVI – abandonar o cargo; 
XVII – deixar de pertencer ao quadro social do sindicato;
XVIII – praticar malversação ou dilapidação do patrimônio do Sindjus-DF;
XIX – promover ato no sentido de quebrar a unidade sindical do Sindjus-DF; 
XX – ocupar cargo ou função, demissível ad nutum, na administração pública direta ou indireta, vincu-
lada a qualquer dos poderes.
XXI– praticar ação contra o Sindjus-df; 
Art. 36 - A advertência será aplicada por infração às condutas previstas nos incisos I, II e III do art. ??.
Art. 37 - A suspensão será aplicada nos casos de:
I – infração às condutas previstas nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX , X e XI  do art.   ; e 
II – reincidência em infração disciplinar penalizada com advertência. 
Parágrafo único. A suspensão será por um período de 30 a 180 dias, consideradas a gravidade da 
infração e os antecedentes do infrator e a Assembleia Geral  será convocada para decidir pelo fim da 
Suspensão ou por transformação desta em perda do mandado. 
Art. 37 - A perda do mandado será aplicada por infração à conduta prevista nos incisos XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art.     º e será levada a conhecimento dos filiados por meio de 
Assembleia Geral convocada. 
Art. 38 - Para efeito de reincidência, as penalidades aplicadas nos termos deste Estatuto prescrevem:
I – em um ano, nos casos de nota de advertência; e 
II – três anos, nos casos de suspensão e perda do mandato.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
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Proposta:
Capítulo - Conselho de Ética
Cinco (5) membros titulares e três (3) suplentes, indicados por assembleia geral especialmente convo-
cada pelo conselho de delegados, bacharéis em direito, com mandato de 3 anos podendo seus membros 
serem reconduzidos por igual período não poderão compor o conselho de ética   os filiados que tenham 
participado da diretoria, conselho de delegados ou do conselho fiscal nos últimos 10 anos. Depois de 
indicados pela assembleia especial, os seus membros titulares elegerão o presidente, vice e secretario, 
podendo todos os membros servirem de relatores, com exceção do presidente.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Capítulo V
Da Perda dos Mandatos

Art. 34 - Os membros da Diretoria Colegiada, Delegados Sindicais de Base e Conselho Fiscal perderão o 
seu mandato nos seguintes casos:
a - malversação ou dilapidação do patrimônio da entidade;
b - violação a este estatuto;
c- no caso de membros da Diretoria Colegiada, ausência não justificada a 5 (cinco) reuniões ordinárias 
sucessivas da diretoria.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 34- Os membros da Diretoria Colegiada, Delegados Sindicais de Base e Conselho Fiscal perderão o 
seu mandato nos seguintes casos:
a -  extravio de documentos e malversação, ou dilapidação do patrimônio da entidade;
b - violação deste estatuto;
c - no caso de membros da Diretoria Colegiada, ausência não justificada a 3 (três) reuniões ordinárias 
sucessivas ou 6 (seis) intercaladas;
d - improbidade administrativa;
e - saída da base sindical que importe no afastamento do exercício do cargo;
f - constatação de filiação partidária em qualquer momento, desde a posse até o término do referido 
mandato;
g – com a criação de sindicato específico de cargo, na mesma base territorial do Sindjus;
h – infringir normas previstas no Código de Ética.
Proponente: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco
_________________________________________________________________________________

Proposta:
d – não zelar pelo bom nome e boa imagem do Sindjus-DF.
Proponente: Alexandre de Carvalho Lima
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
d- incentivo a criação de entidade sindical no intuito de promover a fragmentação da categoria
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Art. 35 – As representações promovidas contra os membros da Diretoria Colegiada, contra os Delegados 
Sindicais de Base e contra os membros do Conselho Fiscal, pelos motivos previstos no artigo 34, desde 
que contenham identificação e endereço do representante e estejam formuladas por escrito, serão rece-
bidas pelo respectivo órgão Colegiado que, em 10 (dez) dias, designará uma Comissão composta por 3 
(três) filiados que não compõem a Diretoria Colegiada ou o Conselho Fiscal.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 35 – As representações promovidas contra os membros da Diretoria Colegiada, contra os Delega-
dos Sindicais de Base e contra os membros do Conselho Fiscal, pelos motivos previstos no artigo 34, 
desde que contenham identificação e endereço do representante e estejam formuladas por escrito, serão 
recebidas pelo respectivo órgão Colegiado que, em 10 (dez) dias, providenciará a convocação de as-
sembleia para designação de Comissão de Ética composta por 3 (três) filiados titulares e 3(três) filiados 
suplentes, que não compõem a Diretoria Colegiada, o Conselho de Delegados ou o Conselho Fiscal na 
forma do art. 8º D.
Parágrafo primeiro – a apuração de Comissão se dará de acordo com as disposições do art. 8ºD e pará-
grafos.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 35 – As representações promovidas contra os membros da Diretoria Colegiada, contra os Delega-
dos Sindicais de Base e contra os membros do Conselho Fiscal, pelos motivos previstos no artigo 34, 
desde que contenham identificação e endereço do representante e estejam formuladas por escrito, serão 
recebidas pelo conselho de ética que analisará e emitirá parecer para conhecimento e deliberação do 
conselho de delegados e posteriormente à assembleia geral.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 1°. No prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), a critério do órgão cole-
giado, a Comissão apresentará relatório conclusivo sobre a representação, antes garantindo ao diretor, 
delegado ou membro do Conselho Fiscal a ampla defesa e o contraditório, inclusive com direito de 
manifestar-se, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias depois do encerramento da instrução e sua indicia-
ção, a ser formalizada pela Comissão.
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo 1°. Após a representação em desfavor de membro da diretoria, do conselho de delegados 
ou do conselho fiscal, o relatório conclusivo do conselho de ética será apreciado preliminarmente pelo 
conselho de delegados e posteriormente encaminhado para a Assembléia Geral devidamente convocada 
para esse fim, que decidirá sobre a perda do mandato, sendo a deliberação tomada por maioria dos fili-
ados presentes ao ato.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 2°. O relatório conclusivo da Comissão será apreciado por Assembléia Geral devidamente 
convocada para esse fim, que decidirá sobre a perda do mandato, sendo a deliberação tomada por 
maioria.
_________________________________________________________________________________

Prosposta:
Parágrafo 2°. O dirigente indicado no caput contra quem ocorrer a proposição de perda do mandato 
deverá ser notificada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas uteis de antecedência da 
realização da Assembléia convocada para decidir sobre a perda do mandato, podendo dela participar, 
apresentando para apresentação de defesa oral, tendo o prazo de até 30 minutos, prorrogável por mais 
5 minutos, sendo a defesa oral reduzida a termo na própria ata dos trabalhos.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 3°. A pessoa indicada no caput contra quem ocorrer a proposição de perda do mandato de-
verá ser notificada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização 
da Assembléia convocada para decidir sobre a perda do mandato, podendo dela participar, apresentando 
defesa oral ou escrita, nesse caso, pelo prazo de até uma hora, sendo a defesa oral reduzida a termo na 
própria ata dos trabalhos.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 3°. Decretado o afastamento pela Assembléia geral o dirigente não poderá mais ter acesso 
a parte administrativa e financeira do Sindicato, suspendendo-se de imediato todas as funções do diri-
gente perante a entidade.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 4°. Da decisão da Assembléia que decretar a perda do mandato caberá recurso, na forma de 
pedido de reconsideração, a ser imediatamente interposto, inclusive verbalmente, na mesma Assemblé-
ia, abrindo-se o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de razões recursais, submetidas à Comissão 
que emitirá Relatório a ser apreciado, juntamente com as razões recursais, noutra Assembléia, devida-
mente convocada para esse fim.
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo 4°. A ata da Assembléia Geral que decidir pela perda do mandato, será publicada para amplo 
conhecimento dos filiados por um período continuo de 5 (cinco) dias úteis.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 5°. A cópia da ata da Assembléia Geral que decidir pela perda do mandato, será afixada na 
sede do Sindicato em local visível e de fácil acesso, pelo período contínuo de 5 (cinco) dias úteis.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 5°- Aplicam-se ao procedimento regulado neste artigo o disposto no Art. 18, deste Estatuto.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________
Proposta:
Parágrafo segundo - A cópia da ata da Assembléia Geral que decidir pela perda do mandato, será afixada 
na sede do Sindicato em local visível e de fácil acesso, pelo período contínuo de 5 (cinco) dias úteis.
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria

Parágrafo 6° - Aplicam-se ao procedimento regulado neste artigo o disposto no art. 18, deste Estatuto.

Art. 36 - A declaração de perda de mandato, em caso de recurso, somente surtirá efeitos após a 
decisão final da Assembléia Geral. Contudo, após verificados os procedimentos previstos neste es-
tatuto, suspende-se o exercício das funções desempenhadas pelo diretor junto à entidade.

Seção I
A Vacância

Art. 37 - A vacância do cargo será declarada pela Diretoria Colegiada nas hipóteses de:
a - impedimento do exercente;
b - aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento do exercício do cargo;
c - renúncia do mandato;
d - perda do mandato;
_________________________________________________________________________________

Proposta: 
d- destituição do cargo ou perda do mandato;
Proponente: Adriana Barbosa Rocha De Faria
_________________________________________________________________________________
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e - falecimento.
_________________________________________________________________________________

Art. 38 - A vacância do cargo por perda de mandato ou impedimento do exercente será declarada pela 
Diretoria Colegiada após a decisão da Assembléia Geral ou após o recebimento do anúncio espontâneo 
do impedido.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 38 – A vacância do cargo por perda de mandato ou impedimento do exercente será declarada pela 
Diretoria Colegiada após a decisão da Assembleia Geral ou após o recebimento do anúncio espontâneo 
do impedido, por escrito e devidamente protocolado.
Proponente: Alexandre de Carvalho Lima
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 38 - A vacância do cargo por perda de mandato ou impedimento do exercente será declarada pela 
Diretoria Colegiada, pelo Conselho de Delegados ou pelo Conselho Fiscal após a decisão da Assembléia 
Geral ou após o recebimento do anúncio espontâneo do impedido.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Art. 39 - A vacância do cargo por renúncia do ocupante será declarada pela Diretoria Colegiada no prazo 
de 5(cinco) dias úteis após ser apresentada formalmente pelo renunciante.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 39 – A vacância do cargo por renúncia do ocupante será declarada pela Diretoria Colegiada no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis após ser apresentada formalmente pelo renunciante, por escrito e devidamente 
protocolado.
Proponente: Alexandre de Carvalho Lima
_________________________________________________________________________________

Art. 40 - A vacância do cargo em razão de falecimento do ocupante será declarada 72 (setenta e duas) 
horas após a ocorrência do fato.

Art. 41 - Declarada a vacância, a Diretoria Colegiada processará a nomeação do substituto no prazo 
máximo de 60(sessenta) dias, segundo os critérios estabelecidos neste estatuto.
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Art. 41 – Declarada a vacância, a Diretoria Colegiada processará a nomeação do substituto no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, dentre os nomes dos suplentes eleitos.
Proponente: Alexandre de Carvalho Lima
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 41 - Declarada a vacância, a Diretoria Colegiada processará a nomeação do substituto no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, segundo os critérios estabelecidos neste estatuto.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Seção II
Substituições

Art. 42 - Em caso de vacância de qualquer cargo da Diretoria colegiada, após o remanejamento previsto 
na alínea “j” do artigo 25, caberá ao Conselho de Delegados Sindicais escolher dentre os membros su-
plentes da Diretoria Colegiada os nomes para preencher as respectivas vagas.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 42 - A nomeação de suplente como titular deverá ser comunicada em Assembleia Geral
Proponente: Alexandre de Carvalho Lima
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 42 - Declarada a vacância do cargo, seu preenchimento se dará automaticamente pelo suplente da 
respectiva pasta, a referendo da Diretoria Colegiada;
Parágrafo único - Não havendo suplente, da respectiva pasta, para preenchimento do cargo vago, 
qualquer outro suplente poderá optar pela sua ocupação.
Proponente: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 42 - Em caso de vacância de qualquer cargo da Diretoria colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho 
Delegados, do Conselho de Ética e após o remanejamento previsto na alínea “j” do Art. 25, caberá ao 
Conselho de Delegados Sindicais convocar Assembléia Geral para indicação de novos membros no 
prazo máximo de quinze dias úteis após a declaração de vacância.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________
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Parágrafo único - A escolha do Conselho de Delegados Sindicais deverá ser submetida a referendo da 
Assembléia Geral.

Art. 43- Todos os procedimentos que impliquem alteração na composição da Diretoria Colegiada do 
Sindicato, deverão ser registrados, anexados em pasta única e arquivados juntamente com atos do 
processo eleitoral.
_________________________________________________________________________________

Prosposta:
Art. 43- Todos os procedimentos que impliquem alteração na composição da Diretoria Colegiada do 
Sindicato, deverão ser registrados, anexados em pasta única e arquivados juntamente com atos do 
processo eleitoral.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Capítulo VI
Do Patrimônio

Art. 44 - O patrimônio da entidade constitui-se:

a-das contribuições devidas ao sindicato pelos que participam da categoria profissional em decorrência 
de forma legal ou cláusula inserida em Convenção Coletiva de Trabalho;

b-das mensalidades dos filiados, na conformidade da deliberação de Assembléia Geral convocada espe-
cificamente para o fim de fixá-la;

c-dos bens e valores adquiridos e as rendas produzidas;

d-dos direitos e obrigações patrimoniais decorrentes da celebração de contratos;

e-das doações e dos legados;

f-das multas e das outras rendas eventuais.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art.44 - O patrimônio da entidade constitui-se do patrimônio social e das receitas:
a - O patrimônio social do Sindjus será constituído por:
I - bens móveis e imóveis;
II - fundo de greve;
III - aplicações financeiras;
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IV - outros bens e direitos de qualquer natureza, inclusive os intagíveis.
b - São receitas do Sindjus:
I - das contribuições devidas ao sindicato pelos que participam da categoria profissional em decorrência 
de forma legal ou cláusula inserida em Convenção Coletiva de Trabalho; 
II - das mensalidades dos filiados, na conformidade da deliberação de Assembleia Geral convocada 
especificamente para o fim de fixá-la; 
III - rendas provenientes de aplicações financeiras e outros rendimentos;
IV - frutos de bens móveis e imóveis; 
V - taxa de remuneração decorrente de celebração de convênios e/ou contratos; 
VI - receitas administrativas; 
VII - receitas de qualquer natureza não previstas nos incisos anteriores e não vedadas por lei; 
VIII - doações; subvenções e legados;
IX - contribuições financeiras facultativas dos filiados.
Parágrafo 1º - O fundo permanente de greve será constituído por 10% da arrecadação sindical mensal, 
dos filiados, e será utilizado exclusivamente em períodos de greve, aprovada em assembleia da categoria 
e com o fim específico de promover as demandas do movimento paredista, exceto em casos de neces-
sidade iminente, na defesa de outras demandas de urgência, que deverão ser submetidas ao Conselho 
de Delegados Sindicais de base; 
Parágrafo 2º - É expressamente proibida a utilização dos recursos de pessoal, materiais e financeiros 
do Sindjus, para apoiar, custear, patrocinar ou financiar partidos políticos ou quaisquer entidades ou 
grupos associativos a eles vinculados, ou quaisquer outras entidades ou grupos associativos a ele vin-
culados, ou quaisquer outras entidades que não sejam representativas de servidores do PJU e MPU.
Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo único – A Diretoria Colegiada poderá propor a criação de fundo extraordinário temporário, 
com destinação específica, mediante aprovação em Assembleia.  
Proponente: Adriana Barbosa Rocha de Faria
_________________________________________________________________________________

Art. 45 - Os bens móveis que constituem o patrimônio da entidade serão individualizados e identificados 
por meio próprio para possibilitar o controle do uso e conservação dos mesmos.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º: todos os veículos do Sindicato deverão conter logomarca da entidade em local visível.
Parágrafo 2º: Assembleia-geral disporá sobre os limites de uso de dados e minutos dos contratos de 
telefonia móvel dos aparelhos celulares que ficam na posse dos coordenadores do Sindjus-DF.
Parágrafo 3º: Todo filiado tem direito de acesso a qualquer documento do Sindjus-DF. O pedido de 
acesso será feito por escrito. 
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Parágrafo 4º: Nenhum motivo poderá ser alegado pela Diretoria Colegiada para não fornecimento de 
documentos que estejam em sua posse a filiado.
Proponente: José Júnior Alves M. da Silva
_________________________________________________________________________________

Art. 46 - Para alienação, locação ou quitação de bens imóveis, o Sindicato realizará avaliação 
prévia.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 46 - Para alienação, locação ou quitação de bens imóveis, assunção, alteração e aquisição de bens 
ou serviços que ultrapassem o valor de cem mil reais a diretoria realizará avaliação prévia a ser ratificada 
pelo Conselho de Delegados
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho
_________________________________________________________________________________

Parágrafo único - A venda de bem imóvel dependerá de prévia aprovação da Assembléia Geral da catego-
ria, especialmente convocada para esse fim.

Art. 47 - O dirigente, empregado ou filiado da entidade sindical, que produzir dano material, re-
sponderá civil e criminalmente por ato lesivo.

Art. 48 - Os bens patrimoniais do Sindicato não respondem por execuções resultantes de multas even-
tualmente impostas à entidade, em razão de dissídio coletivo.

Capítulo VII
Do Processo Eleitoral

Seção I
Eleições

Art. 49 - Os membros da direção serão eleitos, em processo eleitoral único, trienalmente, de conformi-
dade com os dispositivos legais e determinações do presente estatuto.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 49 - Os membros da direção serão eleitos, em processo eleitoral único, bienalmente, de conformi-
dade com os dispositivos legais e determinações do presente estatuto.
Proponente: Laercio Bernardes dos Reis
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Artigo 49-A – O mandato dos membros da Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal será de três anos, 
permitida apenas uma recondução consecutiva por igual período. 
Parágrafo Único – A cada eleição, pelo menos 1/3 da Diretoria Colegiada deverá ser renovada. 
Proponente: Glaucia Sena de Brito – TJDFT
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 49 - Os membros da direção serão eleitos, bem como seus suplentes em número de 5 (cinco), em 
processo eleitoral único, trienalmente, de conformidade com os dispositivos legais e determinações do 
presente estatuto.
Parágrafo único: É permitida apenas uma reeleição de membros da Diretoria Colegiada, independente 
da coordenação exercida e a coordenação para a qual pretenda concorrer.
Proponente: José Júnior Alves M. da Silva
_________________________________________________________________________________

Art. 50 - As eleições, de que trata o artigo anterior, serão realizadas dentro do prazo máximo de 60 
(sessenta) dias e mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término dos mandatos vigentes.

Art. 51 - Será garantida por todos os meios democráticos a lisura dos pleitos eleitorais, assegurando-se 
condições de igualdade às chapas concorrentes, quando for o caso, especialmente no que se refere a 
mesários e fiscais, tanto na coleta quanto na apuração dos votos.

Seção II
Eleitor

Art. 52 - É eleitor todo filiado que, na data da eleição, tiver:

a-mais de 60 (sessenta) dias de inscrição no quadro social;

b-quitado as mensalidades até 30 (trinta) dias antes das eleições;

c-estiver no gozo dos direitos sociais conferidos neste estatuto.

Seção III
Candidaturas, Inelegibilidades

Art. 53 - Poderá ser candidato o filiado que, na data da realização da eleição em primeiro escrutínio, tiver 
mais de 3 (três) meses de inscrição no quadro social do Sindicato.
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Art. 53 - Poderá participar do processo eleitoral, como candidato, o filiado que, na data da realização da 
eleição em primeiro escrutínio, tiver mais de 3 (três) meses de inscrição no quadro social do Sindicato, 
comprovado o respectivo desconto da contribuição sindical, desde que não haja impedimento legal, 
previsto neste Estatuto.
Proponente: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

Art. 54 - Serão inelegíveis, bem como ficarão impedidos de permanecer no exercício de cargos eletivos, 
os filiados

a-que não tiverem definitivamente aprovadas as suas contas em função de exercício em cargos de ad-
ministração sindical;

b-que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical ou de classe.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
c- encontrarem-se cedidos a Órgãos e Entidades não pertencentes ao Poder Judiciário da União no mo-
mento da inscrição das chapas eleitorais;
d- tenham exercido quaisquer funções de administração deste Sindicato por dois ou mais mandatos 
consecutivos.
e- que tiverem renunciado a seus mandatos ou tiverem sido afastados dos seus cargos de representa-
ção, por decisão de Assembleia, ficarão inelegíveis pelo período correspondente ao mandato, a contar da 
data de publicação no Diário Sindical, e não poderão concorrer a nenhum outro cargo de representação 
da entidade.
Proponente: André Fernandes Pelegrini - Tribunal Superior do Trabalho
_________________________________________________________________________________

Proposta:
c- encontrarem-se cedidos a órgãos ou entidades pertencentes ao Poder Judiciário da União e MPU,  ou 
a qualquer outro órgão, com base territorial diversa do Distrito Federal,  no momento da inscrição das 
chapas concorrentes;
d- tenham exercido quaisquer funções de administração deste Sindicato por dois ou mais mandatos 
consecutivos;
e- Pertencerem à base de representação de sindicato diverso, de base específica, na mesma base ter-
ritorial do Sindjus;
f- não tiver em gozo dos direitos sociais conferidos por este Estatuto devido a violação deste por qualquer 
motivo;
g- tiver menos de 120 dias de filiação e respectivas contribuições comprovadas, anteriores à data da 
eleição;
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h- que tiverem renunciado a seus mandatos ou tiverem sido afastados dos seus cargos de represen-
tação, por decisão de Assembleia, ficarão inelegíveis  por dois mandatos consecutivos e não poderão 
concorrer a qualquer outro cargo de representação da entidade, por igual período.
Parágrafo único - Os filiados enquadráveis nas alíneas “a” e “b” ficarão também impedidos de perman-
ecer no exercício dos cargos eletivos, previstos neste Estatuto.
Proponente: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves

Seção IV
Convocação das Eleições

Art. 55 - as eleições serão convocadas por edital, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
dias e máxima de 90 (noventa) dias contados da data da realização do pleito.

Parágrafo 1º - Cópia do edital a que se refere esse artigo deverá ser afixada na sede do Sindicato e nos 
locais de trabalho.

Parágrafo 2º - O edital de convocação da eleições deverá conter obrigatoriamente:
a-data, horário e local de votação;

b-prazo para registro de chapas e horário de funcionamento da secretaria.

Parágrafo 3º - O edital deverá ser publicado em jornal de grande circulação no Distrito Federal.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º. O edital de convocação das eleições será publicado para conhecimento de todos os fili-
ados, utilizando-se todos os meios disponíveis, assim como fixando cópia do edital na sede do sindicado 
e nos locais de trabalho dos filiados.
Parágrafo 2º - O edital de convocação das eleições deverá conter obrigatoriamente:
a-data, horário e local de votação;
b-prazo para registro de chapas e horário de funcionamento da secretaria.
Parágrafo 3º - O edital deverá ser publicado em jornal de grande circulação no Distrito Federal.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Seção V
Composição e Formação da Comissão Eleitoral

Art. 56 - O processo eleitoral será coordenado e conduzido por uma comissão eleitoral composta por 
3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, preferencialmente integrantes da categoria, eleitos 
em assembléia geral e de um representante de cada chapa registrada.



677º Congresso Sindjus/DF

Proposta:
Art. 56 - O processo eleitoral será coordenado e conduzido por uma comissão eleitoral composta por 3 
(três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, obrigatoriamente integrantes da categoria, eleitos em as-
sembleia geral e de um representante de cada chapa registrada.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite -Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 56 - O processo eleitoral será coordenado e conduzido por uma comissão eleitoral composta por 
3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, obrigatoriamente integrantes da categoria, eleitos em 
assembléia geral sendo terminantemente proibido a participação de membros de chapas concorrentes.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 1º - A indicação de um representante de cada chapa, para compor os trabalhos da comissão 
eleitoral, far-se-á no ato de encerramento do prazo de registro de chapas.

Parágrafo 2º - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples de votos.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 3º - Caso a Comissão Eleitoral não consiga realizar os seus trabalhos, por problemas internos, 
será eleita nova comissão, em data estabelecida pela Diretoria Colegiada e com ampla publicidade na 
categoria.
Proponente: Alexandre de Carvalho Lima

Proposta:
Excluir o parágrafo 1º, tornando o parágrafo 2º em único
Parágrafo único - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples de votos.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Seção VI
Dos Procedimentos para Registro de Chapas

Art. 57 - O prazo para registro de chapas será de até 30(trinta) dias antes da data de realização das 
eleições.

Parágrafo 1º - O registro de chapas será feito junto à Comissão Eleitoral, que fornecerá, imediatamente, 
recibo da documentação apresentada.

Parágrafo 2º - Para efeito do disposto nesse artigo, a Comissão Eleitoral manterá uma secretaria, du-
rante o período dedicado ao registro de chapas, com expediente normal de, no mínimo, 08(oito) horas 
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diárias, onde permanecerá pessoa habilitada para atender aos interessados, prestar informações con-
cernentes ao processo eleitoral, receber documentação e fornecer recibos.

Parágrafo 3º - O requerimento de registro de chapas, assinado por quaisquer dos candidatos que a 
integram, será endereçado à Comissão Eleitoral em duas vias e instruído com os seguintes documentos:

a-ficha de qualificação do candidato em 2 (duas) vias assinadas pelo próprio candidato;

b-cópia autenticada do contracheque , ou carteira do sindicato que comprovem o tempo de filiação.

Art. 58 - Será recusado o registro de chapa incompleta.

Parágrafo único - Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, a Comissão Eleitoral 
notificará o interessado para que promova a correção no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de recusa 
de seu registro.

Art. 59 - No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do registro, o sindicato fornecerá aos candida-
tos, individualmente, comprovante da candidatura e no mesmo prazo comunicará, por escrito, ao órgão 
empregador, o dia e a hora do pedido de registro da candidatura do seu servidor.

Art. 60 - No encerramento do prazo para registro de chapas, a Comissão Eleitoral providenciará a ime-
diata lavratura da ata correspondente, consignando, em ordem numérica de inscrição, todas as chapas e 
os nomes dos candidatos e entregando cópia aos representantes das chapas inscritas.

Art. 61 - No prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do encerramento do prazo de registro, a 
Comissão Eleitoral fará publicar a relação nominal das chapas registradas, pelo meio utilizado para o 
edital de convocação da eleição, e declarará aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a impugnação.

Art. 62 - Ocorrendo renúncia formal de candidato após o registro da chapa, a Comissão Eleitoral afixará 
cópia desse pedido em quadro de aviso para conhecimento dos filiados.

Parágrafo único - A chapa de que fizer parte candidatos renunciantes poderá concorrer, desde que 
mantenha o mínimo de 4/5 (quatro quintos) de seus membros.

Art. 63 - Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, a Comissão Eleitoral, dentro de 48 
(quarenta e oito) horas providenciará nova convocação de eleição.

Art. 64 - Após término do prazo para registro de chapas, a Comissão Eleitoral fornecerá, no prazo de 10 
(dez) dias, a relação de filiados para cada chapa registrada, desde que requerida por escrito.

Art. 65 - A relação dos filiados em condições de votar será elaborada até 10 (dez) dias antes da data da 
eleição e será no mesmo prazo, afixada em local de fácil acesso na sede do Sindicato, para consulta de 
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todos os interessados, e fornecida a um representante de cada chapa registrada, mediante requerimento 
à Comissão Eleitoral.

Seção VII
Impugnação das Candidaturas

Art. 66 - O prazo de impugnação de candidatura é de 05(cinco)dias contados da publicação da relação 
nominal das chapas registradas.

Parágrafo 1º - A impugnação, que somente poderá versar sobre as causas de inelegibilidade previstas 
neste estatuto, será proposta por meio de requerimento fundamentado, dirigido à Comissão Eleitoral e 
entregue, contra-recibo, na secretaria, por filiado em pleno gozo de seus direitos sindicais.

Parágrafo 2º - No encerramento do prazo de impugnação lavrar-se-á o competente termo de encerra-
mento em que serão consignadas as impugnações propostas, destacando-se, nominalmente, os impug-
nantes e os candidatos impugnados.

Parágrafo 3º - Cientificado oficialmente, terá o candidato impugnado o prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas a contar da ciência para apresentar a sua defesa. Instruído processo, a Comissão Eleitoral decidirá 
sobre a procedência ou não da impugnação até 10(dez) dias antes da realização das eleições.

Parágrafo 4º - Decidindo pelo acolhimento da impugnação, a Comissão Eleitoral providenciará, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas:

a-afixação da decisão no quadro de avisos, para conhecimento de todos os interessados;

b-notificação ao integrante impugnado.

Parágrafo 5º - Julgada improcedente a impugnação, o candidato impugnado concorrerá às eleições; se 
procedente, não concorrerá.

Parágrafo 6º - A chapa da qual fizerem parte os impugnados, por decisão da Comissão Eleitoral, poderá 
concorrer às eleições, desde que mantenha 4/5 dos demais candidatos.

Seção VIII
Voto Secreto

Art. 67 - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências:
a-uso de cédula única contendo todas as chapas registradas;
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
a-realização de eleições de forma eletrônica, preferencialmente através das urnas eletrônicas cedidas 
pela Justiça Eleitoral, com acompanhamento de técnicos por ela cedidos;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________
b-isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar;
c-verificação da autenticidade da cédula única e rubrica à vista dos membros da mesa coletora;
_________________________________________________________________________________

Proposta:
c-uso de cédula única de papel contendo todas as chapas registradas, no caso de impossibilidade da 
utilização de meios eletrônicos ou das urnas eletrônicas conforme determinação da alínea a deste artigo;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

d-emprego de urna que assegure a inviolabilidade do voto.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
d- verificação da autenticidade da cédula única e rubrica à vista dos membros da mesa coletora, no caso 
de impossibilidade da utilização de meios eletrônicos ou das urnas eletrônicas conforme determinação 
da alínea a deste artigo;
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

Proposta:
e- emprego de urna que assegure a inviolabilidade do voto, no caso de impossibilidade da utilização de 
meios eletrônicos ou das urnas eletrônicas conforme determinação da alínea a deste artigo.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

Art. 68 - A cédula única, contendo todas as chapas registradas, será confeccionada em papel branco, 
opaco e pouco absorvente com tipos uniformes.

Parágrafo 1º - Cada chapa concorrente fornecerá à Comissão Eleitoral nomes de pessoas idôneas para 
composição das mesas coletoras, com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data da re-
alização da eleição.

Parágrafo 2º - Poderão ser instaladas mesas coletoras, além da sede social, nos locais de trabalho e 
mesas coletoras itinerantes que percorrerão itinerário preestabelecido, a juízo da Comissão Eleitoral.
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Parágrafo 3º - Os trabalhos de cada mesa coletora poderão ser acompanhados por um fiscal de cada 
chapa inscrita e designado pelos respectivos candidatos.

Art. 69 - Não poderão ser nomeados membros das mesas coletoras:

a-os candidatos, seus cônjuges e parentes, ainda que por afinidade, até terceiro grau, inclusive;

b-os membros da administração do Sindicato.

Art. 70 - Os mesários substituirão o coordenador da mesa coletora de modo que haja sempre quem 
responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral.

Parágrafo 1º - Todos os membros da mesa coletora deverão estar presentes ao ato de abertura, durante 
e no encerramento da votação, salvo motivo de força maior registrado em ata.

Parágrafo 2º - Não comparecendo o coordenador da mesa coletora até 15 minutos antes da hora deter-
minada para o início da votação, assumirá a coordenação o primeiro mesário e, na falta ou impedimento, 
o segundo mesário e assim sucessivamente.

Parágrafo 3º - As chapas concorrentes poderão designar, naquele momento, dentre as pessoas pre-
sentes, e observados os impedimentos do artigo anterior, os membros que forem necessários para 
completar a mesa.

Seção IX
Coleta de Votos

Art. 71 - Somente poderão permanecer no recinto da mesa coletora os seus membros, os fiscais desig-
nados e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor.

Parágrafo único - Nenhuma pessoa estranha à direção da mesa coletora poderá intervir no seu funcio-
namento durante os trabalhos de votação.

Art. 72 - Os trabalhos eleitorais da mesa coletora terão a duração mínima de 06 (seis) horas contínuas, 
observadas sempre as horas de início e de encerramento previstas no edital de convocação.

Parágrafo 1º - Os trabalhos de votação só poderão ser encerrados antecipadamente se já tiverem votado 
todos os eleitores constantes da folha de votação.

Parágrafo 2º - Quando a votação se fizer em mais de um dia, ao término dos trabalhos de cada dia, o co-
ordenador da mesa coletora, juntamente com os mesários e fiscais, procederão ao fechamento da urna 
com aposição de tiras de papel gomado, rubricadas pelos membros da mesa e pelos fiscais, fazendo 
lavrar ata, pelos mesmos assinada, com menção expressa do número de votos depositados.
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Parágrafo 3º - Ao término dos trabalhos de cada dia, as urnas permanecerão na sede do Sindicato, sob 
a vigilância de pessoas indicadas de comum acordo pelas chapas concorrentes.

Parágrafo 4º - O descerramento de urna no dia da continuação da votação, somente poderá ser feito na 
presença dos mesários e fiscais, após verificado que a mesma permaneceu inviolada.

Art. 73 - Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de identificado, 
assinará a folha de votantes, receberá a cédula única rubricada pelo coordenador e mesário e, na cabine 
indevassável, após assinar sua preferência, a dobrará, depositando-a, em seguida, na urna colocada na 
mesa coletora.

Parágrafo único - Antes de depositar a cédula na urna, o eleitor deverá exibir a parte rubricada à mesa 
e aos fiscais, para que verifiquem, sem a tocar, se é a mesma que lhe foi entregue. Se a cédula não for a 
mesma, o eleitor será convidado a voltar à cabine indevassável e trazer o seu voto na cédula que recebeu; 
se o eleitor não proceder conforme determinado, não poderá votar, anotando-se a ocorrência na ata.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º - Antes de depositar a cédula na urna, o eleitor deverá exibir a parte rubricada à mesa e 
aos fiscais, para que verifiquem, sem a tocar, se é a mesma que lhe foi entregue. Se a cédula não for a 
mesma, o eleitor será convidado a voltar à cabine indevassável e trazer o seu voto na cédula que recebeu; 
se o eleitor não proceder conforme determinado, não poderá votar, anotando-se a ocorrência na ata.
Parágrafo 2º - Ao eleitor aposentado, é facultado votar em qualquer local onde houver urna de votação.
Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco Gonçalves
_________________________________________________________________________________

Art. 74 - Os eleitores cujos votos forem impugnados e os filiados cujos nomes não constarem da lista 
de votantes, assinando lista própria, votarão em separado.

Parágrafo único - O voto em separado será tomado da seguinte forma:

a-os membros da mesa coletora entregarão ao eleitor sobrecarta apropriada, para que ele, na presença 
da mesa, nela coloque a cédula que assinalou, colocando a sobrecarta;

b-O coordenador da mesa coletora anotará no verso da sobrecarta as razões da medida, para posterior 
decisão do presidente da mesa apuradora.

Art. 75 - São válidos para identificação do eleitor qualquer um dos documentos abaixo:

a- Carteira Funcional, desde que tenha fotografia;

b-Carteira de Identidade;
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c-Certificado de Reservista;

d-Carteira de Filiado do Sindicato desde que apresentado junto com documento com foto;

Art. 76 - À hora determinada no edital para encerramento da votação, havendo no recinto eleitores a vo-
tar, estes serão convidados em voz alta a fazerem entrega aos mesários da mesa coletora o documento 
de identificação, prosseguindo os trabalhos, até que vote o último eleitor. Caso não haja mais eleitor a 
votar, serão imediatamente encerrados os trabalhos.

Parágrafo 1º - Encerrados os trabalhos de votação, a urna será lacrada, com aposição de tiras de papel 
gomado, rubricadas pelos membros da mesa e pelos fiscais. As urnas devem ser lacradas sempre que 
forem transportadas.

Parágrafo 2º - Em seguida, o coordenador fará lavrar ata, que será também assinada pelos mesários e 
fiscais, registrando a data e hora do início e encerramento dos trabalhos, total de votantes e dos filiados 
em condições de votar, o número de votos em separado se os houver, bem como resumidamente os 
protestos apresentados. A seguir o coordenador da mesa coletora fará entrega ao presidente da mesa 
apuradora, mediante recibo, de todo o material utilizado durante a votação.

Art. 77 - A seção eleitoral de apuração será instalada na sede do Sindicato, ou em local apropriado, 
imediatamente após encerramento da votação, sob a presidência de pessoa de notória idoneidade, não 
pertencente à categoria, designada pela Comissão Eleitoral, a qual receberá as atas de instalação e 
encerramento das mesas coletoras de votos, as listas de votantes e as urnas devidamente lacradas e 
rubricadas pelos mesários e fiscais.

Parágrafo 1º - A mesa apuradora de votos será composta de escrutinadores indicados em igual número, 
pelas chapas concorrentes, ficando assegurado o acompanhamento dos trabalhos pelos fiscais designa-
dos na proporção de um por chapa para cada mesa.

Parágrafo 2º - O presidente da mesa apuradora verificará, pela lista de votantes, se o quórum previsto 
no artigo 85 foi atingido, procedendo, em caso afirmativo, a abertura das urnas, uma de cada vez, para 
contagem das cédulas de votação. Ao mesmo tempo, procederá a leitura de cada uma das atas de mesas 
coletoras correspondentes e decidirá, um a um, pela apuração ou não dos votos tomados “em sepa-
rado”, à vista das razões que os determinaram, conforme se consignou nas sobrecartas.

Art. 78 - Na contagem das cédulas de cada urna, o presidente verificará se o seu número coincide com 
o da lista de votantes.

Parágrafo 1º - Se o número de cédulas for igual ou inferior ao de votantes que assinaram a respectiva 
lista, far-se-á apuração.
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Parágrafo 2º - Se o total de cédulas for superior ao da respectiva lista de votantes, proceder-se-á a apu-
ração, descontando-se dos votos atribuídos à chapa mais votada o número de votos em excesso, desde 
que esse número seja inferior à diferença entre as duas chapas mais votadas.

Parágrafo 3º - Se o excesso de cédulas for igual ou superior à diferença entre as duas chapas mais 
votadas, a urna será anulada.

Art. 79 - Finda a apuração, o presidente da mesa apuradora proclamará eleita a chapa que obtiver maio-
ria simples dos votos em relação ao total dos votos apurados e fará lavrar ata dos trabalhos eleitorais.

Parágrafo 1º - A ata mencionará obrigatoriamente:

a-dia e hora de abertura e de encerramento dos trabalhos;

b-local ou locais em que funcionarem as mesas coletoras, com nomes dos respectivos componentes;

c-resultado de cada urna apurada, especificando-se o número de votantes, sobrecartas, cédulas apura-
das, votos atribuídos a cada chapa registrada, votos em branco e votos nulos;

d-número total de eleitores que votaram;

e-resultado geral da apuração;

f - proclamação dos eleitos.

Parágrafo 2º - A ata geral de apuração será assinada pelo presidente.

Art. 80 - Se o número de votos de urna anulada for superior à diferença entre as duas chapas mais 
votadas, não haverá proclamação de nulos pela mesa apuradora, cabendo à Comissão Eleitoral realizar 
novas eleições, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Art. 81 - Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-ão novas eleições no prazo de 15 
(quinze) dias, limitada a eleição às chapas em questão.

Art. 82 - A fim de assegurar eventual recontagem de votos, as cédulas apuradas permanecerão sob a 
guarda do presidente da mesa apuradora até a proclamação final do resultado da eleição.

Art. 83 - A Comissão Eleitoral deverá comunicar por escrito ao órgão empregador, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, a eleição, bem como a data da posse do servidor.

Art. 84 - A ata de apuração e proclamação da chapa eleita, elaborada de conformidade com o artigo 79 
deste estatuto, deverá ser registrada em cartório num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis.
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Seção X
Do Quorum, da Vacância, da Administração

Art. 85 - A eleição do Sindicato só será válida se participar da votação no mínimo mais de 50% (cinqüen-
ta por cento) dos filiados com direito a votar. Não sendo obtido este quórum, o presidente da mesa apu-
radora encerrará a eleição, fará inutilizar as cédulas e sobrecartas, sem abrir, notificando, em seguida, a 
Comissão Eleitoral, para que esta promova nova eleição , em conformidade com este estatuto.

Parágrafo 1º - A nova eleição será válida se nela tomarem parte mais de 30% (trinta por cento) dos 
eleitores, observadas as mesmas formalidades da primeira.

Parágrafo 2º - Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos Primeiro e Segundo 
apenas as chapas inscritas para a primeira eleição concorrerão às subseqüentes.

Parágrafo 3º - Só poderão participar da eleição em segunda convocação os eleitores que se encontram 
em condições de exercitar o voto na primeira convocação.

Art. 86 - Não sendo atingido o quórum em segundo e último escrutínio, a Comissão Eleitoral, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, convocará Assembléia Geral que declarará a vacância da administração a 
partir do término do mandato dos membros em exercício e elegerão Junta Governativa para o Sindicato, 
realizando-se nova eleição dentro de 06 (seis) meses.

Seção XI
Da Anulação e da Nulidade do Processo Eleitoral

Art. 87 - Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos termos deste estatuto, ficar 
comprovado:

a- que foi realizada em dia, hora e local diversos dos informados no edital de convocação ou encerrada 
a coleta de votos antes da hora determinada sem que hajam votados todos os eleitores constantes da 
folha de votação;

b-que foi preterida qualquer das formalidades essenciais estabelecidas na lei e neste estatuto;

c-que não foi cumprido qualquer dos prazos essenciais estabelecidos na lei e neste estatuto;

d-ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade, importando prejuízo a qualquer can-
didato ou chapa concorrente.

Parágrafo único - A anulação do voto não implicará anulação da urna em que a ocorrência se verificar. 
De igual forma a anulação de urna não importará na anulação da eleição, salvo se o número de votos 
anulados for igual ou superior ao da diferença final entre as duas chapas mais votadas.

Art. 88 - Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe tenha dado causa.
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Art. 89 - Anuladas as eleições no Sindicato, outras serão convocadas no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias a contar da publicação do despacho anulatório.
 

Seção XII
Do Material Eleitoral

Art. 90 - À Comissão Eleitoral incumbe zelar que se mantenha organizado o processo eleitoral, em duas 
vias, constituída a primeira dos documentos originais. São peças essenciais do processo eleitoral:

a-edital, folha de jornal, boletim do Sindicato que publicaram o aviso resumido da convocação eleitoral;

b-cópias dos requerimentos dos registros de chapas e as respectivas fichas de qualificação individual 
dos candidatos;

c-exemplar do jornal que publicou a relação nominal das chapas registradas;

d-cópias dos expedientes relativos à composição das mesas eleitorais;

e-relação dos sócios em condições de votar;

f-listas de votação;

g-atas das seções eleitorais de votação e de apuração dos votos;

h-exemplar da cédula única de votação;

i- cópias das impugnações e dos recursos e respectivas contra-razões;

j- comunicação oficial das decisões da Comissão Eleitoral.

Seção XIII
Dos Recursos

Art. 91 - O prazo para interposição de recursos será de 15(quinze) dias, contados da data final da real-
ização do pleito.

Art. 92 - O recurso não suspenderá a posse dos eleitos.

Art. 93 - Os prazos constantes desta seção serão computados excluído o dia do começo e incluído o do 
vencimento, que será prorrogado para o primeiro dia útil se o vencimento cair em um sábado, domingo 
ou feriado.
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Proposta:
Art. 93A – Este estatuto autoriza a realização de eleições em outros formatos mais modernos tais como 
a eleição eletrônica ou a parametrizada, mediante aprovação prévia em assembleia convocada especifi-
camente para este fim.
Art. 93B – À Comissão Eleitoral caberá as adequações das Seções deste Capítulo que dizem respeito ao 
procedimento eleitoral, de modo a garantir os mesmos parâmetros de transparência e de confiabilidade 
para o novo formato escolhido.  
Proponente: Adriana Barbosa Rocha de Faria
 ________________________________________________________________________________

Capítulo VIII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 94 - Eventuais alterações ao presente estatuto, no todo ou em parte, deverão ser aprovadas por 
1% (um por cento) dos filiados quites com sua mensalidade, mediante Assembléia Geral especialmente 
convocada para esse fim.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 94 - Eventuais alterações ao presente estatuto, no todo ou em parte, deverão ser aprovadas por 1% 
(um por cento) em segunda chamada dos filiados quites com sua mensalidade, mediante Assembléia 
Geral especialmente convocada para esse fim.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 1°. As alterações estatutárias previstas nesse artigo devem ser precedidas por discussão em 
Congresso.
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Parágrafo 1º. As alterações estatutárias previstas nesse artigo devem ser precedidas por ampla dis-
cussão, preliminarmente no conselho de delegados e após em Congresso convocado especialmente 
para essa finalidade.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Parágrafo 2°. Aprovadas as alterações pela Assembléia Geral, fica a Coordenação Geral encarregada 
de promover a consolidação da redação do Estatuto e providenciar o registro nos órgãos competentes.
_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Parágrafo 3º. Que o quórum para mudança estatutária será de 2/3 terços dos presentes na assembleia 
geral.
Proponente: Laercio Bernardes dos Reis
_________________________________________________________________________________

Art. 95 - Excepcionalmente, a primeira eleição dos Delegados de Base e dos Aposentados se dará em até 
30 (trinta) dias após a aprovação, em assembléia geral, do presente Estatuto.

Parágrafo Único - O mandato dos Delegados de Base e dos Representantes dos aposentados a que se 
refere o caput do artigo 95, findará com a escolha de novo conselho cuja eleição será convocada pela 
diretoria eleita, conforme o artigo 21.
  
Art. 96 – Compete à Assembléia Geral deliberar sobre a dissolução do Sindicato ou sua incorporação ou 
fusão a outras entidades.

Parágrafo 1° - O Sindicato só poderá ser dissolvido em Assembléia Geral especialmente convocada para 
esse fim, exigindo-se a aprovação de pelo menos 2/3 (dois terços) dos votos do total de filiados.

Parágrafo 2°. No caso de dissolução prevista neste artigo, os bens do Sindicato serão revertidos a out-
ras entidades de caráter sindical, de acordo com a deliberação da Assembléia Geral.

Art. 97 - Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela Assembléia Geral.

[35] Proposta:
Art. ?? – A Assembleia Geral poderá arbitrar gratificação no valor da remuneração da última referência 
do respectivo cargo no órgão de trabalho para Diretores que se afastem deste em virtude de exercerem 
mandado classista, e 1/30 (um trinta avos) do valor desta gratificação para diária a ser paga aos Dire-
tores que acumularem suas atribuições do cargo de Diretor do Sindicato com o trabalho nos Órgãos em 
que são lotados que cumprirem agenda determinada pela Diretoria Colegiada em reuniões deliberativas 
ordinárias ou extraordinárias.
Proponente: Leslie Andréa V. Leite - Técnica Judiciária do STJ
_________________________________________________________________________________

[36] Proposta:
Art. ?? – Será assegurada aos Diretores efetivos do Sindjus,  a percepção  de um pró-labore,  no valor 
variável líquido, de um a dois salários mínimos, a ser definido em Assembleia Geral específica e delib-
erativa, que deverá ser convocada  pela Diretoria Colegiada, para esse fim.
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Parágrafo1˚ - Ao Diretor não liberado, caberá a percepção da metade do valor percebido pelo Diretor 
Liberado;

Parágrafo 2˚ - A percepção dos respectivos valores será condicionada à comprovação de que o dire-
tor estava à disposição do Sindjus e deverá ser feita mediante apresentação de relatórios mensais de 
atividades, seja dentro ou fora do sindicato, que servirá de documento hábil à prestação de contas da 
entidade.

Parágrafo 3˚ - Caberá à Diretoria colegiada, atestar os respectivos relatórios de atividades dos diretores, 
na primeira reunião do mês subsequente.

Proponentes: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio e Pedro Nolasco G. Nolasco

                                                        Brasília, 18 de abril de 2017.
  

            José Rodrigues Costa Neto                                                 Renato Borges Barros
        Coordenador-Geral do SINDJUS/DF                                             OAB-DF 19.275
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA O 
VII CONGRESSO DO SINDJUS DF

Desfiliação da FENAJUFE

 1. Propõe a desfiliação do Sindjus-DF da FE-
NAJUFE.

 2. Considerando o alto custo da contribuição 
paga mensalmente pelo Sindjus-DF à FENAJUFE;

 3. Considerando a pífia, senão nula, partici-
pação da FENAJUFE nas demandas da categoria no 
Distrito Federal;

 4. Considerando que a iniciativa arbitrária e 
bizarra de um Coordenador da FENAJUFE recente-
mente, de impor uma “intervenção” na entidade rep-
resentativa dos servidores do PJU/MPU do Distrito 
Federal;

 5. Considerando que é público e notório 
que o grande objetivo de uma das Coordenadoras 
da FENAJUFE é se lançar candidata a deputada nas 
próximas eleições, e a utilização política que essa 
coordenadora faz da FENAJUFE e do Sindjus-DF;

 6. Considerando que a categoria repre-
sentada não tem nada a ganhar com a filiação de 
seu sindicato à FENAJUFE, apesar do alto ônus 
político e financeiro que essa filiação acarreta;

 7. Proponho que o Congresso discuta e 
decida sobre a DESFILIAÇÃO do Sindjus-DF, e que 
qualquer resolução tomada nesse sentido seja en-
caminhada a uma Assembleia Geral a ser convo-
cada especificamente para esse fim.
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7º Congresso do Sindjus/DF
Brasília, 19, 20 e 21 de maios de 2017
Proposta de Resolução

De acordo com a pauta do Congresso do Sindjus:
 
1.(   ) Conjuntura nacional e internacional 
2.(   ) Balanço da atuação da Diretoria
3.(   ) Carreira
4.(   ) Desfiliação da CUT
5.(   ) Alterações estatutárias e regimento eleitoral
6.(   ) Reformas da Previdência e Trabalhista
7.(X) Reajuste Salarial e Data-base
8.(   ) Defesa da Justiça do Trabalho
9.(   ) Moções

Proposta:

1.Considerando que o 9º Congresso da Federação Na-
cional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do 
MPU, realizado na cidade de Florianópolis/SC, no ano 
de 2016, não aprovou nenhuma resolução a fim de 
iniciar de imediato a revisão salarial dos servidores do 
PJU/MPU; 

2.Considerando que os projetos de lei que foram 
aprovados não contemplam a categoria, uma vez que, 
não repõem as perdas inflacionárias dos últimos anos; 

3.Considerando que até o dia 31 de agosto de 2017 o 
STF deverá enviar ao Congresso Nacional a proposta 
consolidada do Poder Judiciário da União, bem como 
o Procurador-Geral da República deverá fazer o mes-
mo em relação ao MPU; 

4. Considerando que ainda não temos data-base, nem 
um calendário e plano de lutas para a campanha sala-
rial de  2017;

Resolve:

6. Fazer uma campanha para antecipar as parcelas de 
implementação dos valores constantes das tabelas 
dos projetos de lei dos servidores do PJU e MPU. 

7.Defefinir a data de 1º de junho como o marco inicial 
para as mobilizações no âmbito do Distrito Federal e 
retomar as lutas, mobilizações e negociação em torno 
da antecipação das parcelas dos projetos de lei vigen-
tes;

 8.Criar juntamente com a Fenajufe, um Fundo 
de Mobilização, para fortalecer os trabalhos e a agi-
tação política necessários no Congresso Nacional e 
Tribunais Superiores situados no Distrito Federal.

 9.Em defesa da revisão geral anual com re-
posição das perdas e da data-base dos trabalhadores 
do Judiciário, junto com os demais trabalhadores do 
serviço público;

 10.Pela  reposição das perdas salariais e 
reajuste dos benefícios;

 11.Por uma política salarial permanente que 
assegure reposição das perdas, valorização do salário 
base e incorporação das gratificações, inclusive bar-
rando no Judiciário as gratificações produtivistas e de 
desempenho; 

 12.Pelo pagamento de todos os passivos.

Proponentes: (D) Delegado 
Eldo Luiz Pereira de Abreu
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RESOLUÇÃO: CONTRA O DESVIO DE 
FUNÇÃO NO PJU

1.Conforme recente entendimento do TJDFT, em 
julgado publicado em 19/04/2017, “1- Tratando-
se de dívidas passivas da União, dos Estados e dos 
Municípios, a matéria é regulada pelo Decreto nº 
20.910/32 que, em seu artigo 1º, estabelece o prazo 
de 5 (cinco) anos. 2- Sendo o caso de relação de trato 
sucessivo, e não tendo sido negado o próprio fundo 
de direito, a prescrição atingirá as parcelas vencidas 
antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da 
ação. Inteligência da Súmula nº 85 do Superior Tri-
bunal de Justiça. 3- Não configura desvio de função 
o exercício, por ocupante de cargo de nível médio, de 
atribuições de cargo de nível superior quando, para 
tanto, houve a nomeação e recebimento das verbas 
inerentes a função comissionada. Tal parcela cumpre 
a contraprestação pecuniária devida pelo desenvolvi-
mento de atividades que exorbitam da esfera perti-
nente ao cargo efetivo ocupado” (Acórdão n.1010513, 
PAD058012015, Relator: SIMONE LUCINDO CON-
SELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES AD-
MINISTRATIVAS, Data de Julgamento: 31/03/2017, 
Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 20/21)

2.Em outras palavras, entende-se que, quando não há 
recebimento de função comissionada, a execução de 
atribuições, por técnico judiciário, das funções legal-
mente previstas para cargos de nível superior, config-
ura desvio de função, com as consequências jurídicas 
cabíveis, como o pagamento pelos anos trabalhados 
nessa condição. Essa é a premissa do voto condu-
tor, acompanhado por unanimidade pelo colegiado do 
TJDFT em seu Conselho Especial.

3.Partindo dessa premissa básica e sabendo que a lei 
11.416 assim dispõe sobre as atribuições dos cargos 
de auxiliar, técnico e analista:
 Art. 3o  Os cargos efetivos das Carreiras referidas no 

art. 2o desta Lei são estruturados em Classes e Pa-
drões, na forma do Anexo I desta Lei, de acordo com 
as seguintes áreas de atividade:

I - área judiciária, compreendendo os serviços re-
alizados privativamente por bacharéis em Direito, 
abrangendo processamento de feitos, execução de 
mandados, análise e pesquisa de legislação, doutrina 
e jurisprudência nos vários ramos do Direito, bem 
como elaboração de pareceres jurídicos;

II - área de apoio especializado, compreendendo os 
serviços para a execução dos quais se exige dos titu-
lares o devido registro no órgão fiscalizador do exercí-
cio da profissão ou o domínio de habilidades específi-
cas, a critério da administração;

III - área administrativa, compreendendo os serviços 
relacionados com recursos humanos, material e pat-
rimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, 
controle interno e auditoria, segurança e transporte e 
outras atividades complementares de apoio adminis-
trativo.

4.Ou seja, conforme o julgamento acima mencionado, 
os ocupantes do cargo de técnico judiciário que, des-
viados de função, exerceram ou exercem atribuições 
de analistas judiciários, devem ser indenizados pelo 
estado.

5.Tal entendimento está em consonância com a Con-
stituição Federal, que proíbe a ascensão funcional, 
mas que também proíbe que o estado se enriqueça 
ilicitamente.

6.Destaco parte do voto condutor, que explica o tema:

“No que concerne ao período remanescente, observa-
se que a servidora exerceu função comissionada FC-
03, o que, de plano, afasta o alegado desvio de função. 
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De fato, prevêem os artigos 61 e 62 da Lei nº 8.112/90 
que ao servidor é garantida a retribuição pelo exer-
cício de função de direção, chefia e assessoramento. 
Decerto que o recebimento de tal verba (FC-03) é jus-
tificado justamente pela realização de atividades que 
extrapolam as atribuições inerentes ao cargo, o que 
afasta o fundamento para o alegado desvio de função 
e a consequente percepção de diferenças salariais. As-
sim, tendo a requerente recebido a retribuição inerente 
ao exercício de função de assessoramento (no caso, 
FC-03), não faz jus à pleiteada diferença salarial.”

7.Resta evidente que, não sendo o técnico judiciário 
ocupante de função de assessoramento, como no 
caso citado, o servidor (técnico judiciário desviado de 
função) fará jus à diferença salarial pleiteada.

8.Esse voto é esclarecedor, primeiro porque recon-
hece o desvio de função como passível de percepção 
de diferença salarial, já que o cargo de técnico não se 
coaduna legalmente com o cargo de analista judiciário.

9.Segundo, deixa claro que o Poder Judiciário, ao uti-
lizar cargos diferentes para exercício de atribuições 
legais semelhantes está em confronto com a lei e com 
a jurisprudência, numa clara manobra para aproveita-
mento de mão de obra sem que esse trabalho tenha a 
devida qualificação para o exercício das atribuições, 
já que essa qualificação é adquirida, respeitando o 
estado democrático de direito, através do concurso 
público.

10.Sendo assim, cabe aos técnicos judiciários desvia-
dos de função ajuizarem ações judiciais para o recebi-
mento da diferença salarial devida, conforme entendi-
mento jurisprudencial.

11.Por outro lado, cabe ao Poder Judiciário não desv-
iar de função seus servidores. Se precisarem de ser-

vidores com determinada especialidade, que se faça 
concurso público para obtê-los, e não aproveitem 
mão de obra não qualificada (entendido assim aqueles 
que não possuem chancela legal para o exercício de 
determinada função/atribuição) com a finalidade de, 
usando do “jeitinho brasileiro”, não aplicar a lei e a 
Constituição Federal. O caso é simples, a Constituição 
Federal vincula a lei que vincula o edital que vincula 
o concurso que vincula o cargo. Assim, que se faça 
mais concurso para áreas deficitárias nos tribunais, 
seguindo assim a Constituição, a lei e a jurisprudên-
cia.

PROPOSTAS
12.O sindicato deve apoiar iniciativas benéficas a toda 
a categoria, tais quais o combate ao desvio de fun-
ção, colocando à disposição da categoria seu corpo 
jurídico.

13.A entidade deveria conscientizar a categoria com 
relação à observância da lei e da Constituição para 
evitar que o desvio de função continue a ser prática 
corriqueira praticada pela administração e aceita pelos 
servidores.

14.A entidade deveria criar material informativo, tais 
quais folder, campanha, banners e faixas para consci-
entizar a categoria e a administração a respeito dessa 
prática.

15.A entidade deveria visitar os presidentes de tribu-
nais e do Ministério Público para informar acerca da 
decisão recente do TJDFT, além de outras tantas no 
mesmo sentido para que a alta administração se ad-
eque aos julgados, evitando prejuízo futuro com con-
denações acerca de enriquecimento ilícito.

Proponente
1.Guilherme Luiz Santos da Silva - MPDFT
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DIVIDA PÚBLICA: 
AUDITAR É PRECISO !!!

“É melhor atirar-se à luta em busca de dias melhores, 
mesmo correndo o risco de perder tudo, do que per-
manecer estático, como os pobres de espirito, ao fi-
nal de sua jornada na Terra não agradecem a Deus 
por terem vivido, mas desculpam-se perante Ele, por 
terem apenas passado pela vida.”   
Bob Marley

 “Se os países subdesenvolvidos não conseg-
uem pagar suas dívidas externas, que vendam suas 
riquezas, seus territórios e suas fábricas.”
Margareth Tatcher, 1983
Primeira-ministra da Inglaterra

 “A solução implicará um sacrifício; eu prefiro 
que as nações endividadas assegurem suas obriga-
ções externas frente aos credores com a ajuda de 
ativos reais, via cessão do patrimônio das empresas 
públicas.”
Henry Kissinger, 1985

1.O endividamento público brasileiro é crescente, in-
justificável, absurdo.

2.O Brasil hoje é tão ou mais colônia do que era na 
época do descobrimento. Se antes os colonizadores 
nos saqueavam com a extração do ouro, prata, pedras 
preciosas, madeira, hoje, o saque acontece por meio 
do pagamento da Dívida Pública que consumiu, ap-
enas em 2009, 36% do Orçamento da União. 

3.No orçamento  Geral da União de 2011, executado 
chegou-se a marca 1,571 trilhão, sendo 708 bilhões 
de pagamentos de juros e amortização. Ou seja, 45,05 

% parcela relevante de recursos.

4.A sociedade brasileira paga uma elevadíssima carga 
tributária, mantendo esta conta ilegal e ilegítima.

5.A transferência das riquezas do Brasil para o Merca-
do Financeiro já ocorre há muito tempo  e isso precisa 
acabar. Ano após ano se deixa de investir em educa-
ção, transporte, saúde, saneamento básico e outras 
políticas sociais para pagar juros da dívida pública, 
que beneficia principalmente os banqueiros interna-
cionais.  Temos uma das mais altas taxas de juros do 
mundo tanto na macro como na micro economia. Es-
ses juros abusivos servem apenas para enriquecer os 
especuladores.  

            Em troca o país tem que conviver com pés-
simos indicadores sociais: 
 Saúde Pública – Filas, falta de médicos, sa-
lários baixos, falta de condições de trabalho
 Déficit Habitacional – 8 milhões de moradias, 
além de 11,2 milhões de domicílios  inadequa-
dos 
 Pobreza: 46,2 milhões de pobres  
 Fome: 10,7 milhões de famintos 
       
           (Fonte IETS – Instituto de Estudos do Trabalho 
e Sociedade - (Dados de 2007)
 
É preciso romper com esse processo de espoliação

6.O Brasil é um país rico. Não há dúvidas disso. No 
entanto, essa riqueza não se reverte em favor do povo 
brasileiro e sim para o capital financeiro. 

7.É preciso mudar essa lógica perversa e fazer com 
que a riqueza do nosso país pare de ser extorquido 
pelo capital financeiro e se reverta em políticas soci-
ais. 
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8.O Brasil ao seguir os ditames impostos pelo Banco 
Mundial e o FMI tem que fazer as “reformas” impos-
tas com a desculpa  prioriza o pagamento dos juros 
da dívida pública e deixa o Brasil e a maior parte do 
povo brasileiro numa situação caótica. 53 milhões de 
miseráveis, 28 milhões de famintos, alta taxa de de-
semprego, analfabetismo, saúde pública aos frangal-
hos e muita violência. 

9.O pagamento dos juros da dívida é um ciclo que não 
tem fim, pois é baseado no anatocismo, isto é, juros 
sobre juros. O anatocismo é  totalmente ilegal e faz 
com que praticamente não haja amortização do saldo 
devedor. Por mais que se pague, o saldo devedor con-
tinua aumentando. 

Consequências da Dívida 

- O volume do endividamento é assustador
- Ritmo de crescimento da Dívida é cada vez mais 
acelerado
- Recordes de arrecadação, com a tributação injusta
- Não há recursos para investimentos sociais efetivos
- Injustiça social e concentração de renda, desem-
prego 
- Reformas de cunho neoliberal (Ex: Previdência); 
- liberalização comercial e financeira, privatizações 
-  Modelo agrícola exportador, impeditivo da ne-
cessária reforma agrária 
-  Enfraquecimento do Estado e grave ameaça à so-
berania. 

  (Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida)

10.O Brasil vive há muitos anos sangrando suas 
riquezas que vai direto aos especuladores internacio-
nais. Ano após ano se deixa de investir em educação 
e saúde para pagar juros da dívida, que só beneficia 
banqueiros internacionais.

11.Temos uma das mais altas taxas de juros do mun-
do tanto na Macro como na Micro economia. Que só 
servem para enriquecer os especuladores.

12.Temos mitos de todos os tipos: o deus mercado; 
cuidado com o risco país; metas de superavit primário, 
etc, que só servem para enriquecer os banqueiros e 
especuladores e assim manter a maior concentração 
de renda do mundo, numa pequena camada da elite 
burguesa.

13.O Brasil não normatiza e nem regulamenta as con-
cessões de rádio e TV, que só servem aos interesses 
do capital.

14.Não realiza a reforma agrária, onde temos o ab-
surdo de ter proprietários de terras em áreas maiores 
que alguns países da Europa.

15. Não combate a corrupção, que neste país bate re-
cordes absurdos em relação aos outros países.

16.Não protege sua juventude e a infância, entre out-
ras demandas reprimidas importantíssimas.

17.Todos os cidadãos e cidadãs são sujeitos direitos !

18.Cada brasileiro é detentor de uma série de garan-
tias e liberdades fundamentais não submetidas a in-
gerência do Estado. Para que algumas dessas garan-
tias e liberdades se realizem, contudo, é necessário 
que haja uma efetiva do Estado, que não é um favor, 
nem um privilégio: É DIREITO! Estamos falando dos 
chamados direitos sociais, especificados no art 6º da 
Constituição Federal de 1988:
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a ali-
mentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. 
 

19.Esse conjunto de direitos tem o objetivo de encar-
regar o Estado de diminuir as desigualdades verifi-
cadas no interior de uma sociedade injusta como a 
nossa.

20.Como o Estado tem se portado diante desses di-
reitos sociais ?

21.Será que os investimentos públicos tem sido su-
ficientes para a plena realização da cidadania dos 
brasileiros ?

22. Os economistas Sérgio Mendonça e Ademir 
Figueiredo, técnicos do Dieese, destacam a importân-
cia da redução dos juros e do superávit primário para o 
desenvolvimento nacional, sublinhando o significado 
de ambas as medidas para o fortalecimento do mer-
cado interno, geração de emprego e renda, e combate 
à crise que sopra com força desde os países centrais.

23.Deixamos na miséria milhares de brasileiros: “Cada 
ponto reduzido da Selic representa uma economia de 
R$ 15 bilhões na dívida pública” .

24.Poderíamos ter um país mais justo se assumís-
semos a oportunidade histórica de deixarmos de ser o 
país dos rentistas, trazendo os juros para os patama-
res internacionais de 1 a 2%, contra os 13,75% atuais 
da taxa Selic. Ressaltamos que a taxa Selic tem forte 
impacto sobre a dívida pública brasileira. 

25.Cortar os juros pela metade representaria uma 
economia de mais de R$ 100 bilhões na dívida públi-
ca, recursos que poderiam ser aplicados em políticas 
sociais. 

26.Entre as prioridades do momento, avaliam os téc-
nicos do Dieese, deveriam estar os investimentos no 
setor da construção civil, pelo número de empregos 
que gera e pela perspectiva que tem de dar respostas 
imediatas, priorizando moradia popular e construções 
de baixa renda. 

27.Criticando a ação daninha do Banco Central, “que 
trata tudo na horizontal”, os economistas do Dieese 
defenderam que é preciso encontrar saídas específi-
cas para cada setor. A redução dos juros, frisaram, 
representaria uma melhora para todos. 

Modelo econômico equivocado e injustiça social

28.O Brasil é um dos países mais ricos do mundo sob 
todos os pontos de vista: econômico, social, cultural, 
natural e humano.

29.Apesar dessa riqueza, os direitos sociais não tem 
sido devidamente atendidos em nosso País.

30.Para a imensa maioria da população, que menos 
dispõe de meios materiais, a realização dos direitos 
sociais sendo uma utopia distante.

31.Apenas uma pequena parcela dos brasileiros é 
considerada rica e tem oportunidade de ter um vida 
digna.

32.Existe um imenso fosso social.

33.Vivenciamos um grande paradoxo no Brasil

6ª economia mundial
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 3º pior distribuição de renda do mundo
 84º no ranking de respeito aos Direitos Hu-
manos – IDH

34.Por quê ?
 
35.É preciso compreender as raízes dessas desigual-
dades, a fim de possibilitar um amplo debate orien-
tado para a busca de saídas que modifiquem essa 
realidade.

36.A adoção de equivocado  modelo econômico no 
Brasil tem aprofundado as desigualdades sociais e o 
desrespeito aos direitos humanos, o que evidencia 
pela análise dos seguintes aspectos:
Concentração de Renda;
Privatizações;
Equivocado Regime de Metas de Inflação;
Modelo Tributário Injusto;
Política de Superavit Primário e Dívida Pública.
 Crise econômica: é hora de auditar a dívida, 
não de cortar gastos sociais

37.Os governos anunciam cortes de orçamento, anun-
cia a suspensão de concursos públicos, o adiamento 
da contratação dos já aprovados, e a possibilidade de 
não honrar os acordos de reajustes do funcionalismo, 
firmados no ano passado. Tal medida se deve à forte 
queda na arrecadação, causada pela diminuição da 
atividade econômica. Ao mesmo tempo, mantém in-
tocado o pagamento de uma dívida repleta de ilegit-
imidades, e que deveria ser auditada, conforme prevê 
a Constituição Federal de 1988. Projetos de Lei que 
flexibilizam direitos dos trabalhadores é mais uma im-
posição do FMI/Banco Mundial e deve ser combatida 
com prioridade pelas entidades representativas dos 
trabalhadores.  

38.Estão previstos R$ 234 bilhões para juros e amor-
tizações da dívida, sem computar os gastos com a 

chamada “rolagem”, ou seja, o pagamento de amor-
tizações por meio da emissão de novos títulos. Se 
computarmos a “rolagem”, os gastos com a dívida 
chegarão a R$ 756 bilhões, o que significa a metade 
de todo o orçamento. Enquanto isso, para toda a folha 
de pessoal estão previstos somente R$ 169 bilhões, 
incluindo todos os professores, médicos, e demais 
servidores ativos, aposentados e pensionistas. 

39.Ou seja: o Brasil é um país no qual se gasta mais 
com a dívida do que com o pagamento de todos os 
seus funcionários! E quando ocorre uma queda na 
arrecadação, os servidores públicos é que pagam a 
conta! Outra grave consequência da crise é a queda 
nas transferências da União a estados e municípios, o 
que já está levando governadores e prefeitos a realiza-
rem pesados cortes orçamentários. 

40.Diante dessa situação de crise e desemprego, a saí-
da mais óbvia seria o aumento significativo nos gas-
tos sociais, de modo a fomentar a economia e gerar 
muitos empregos, com a construção de casas, obras 
de saneamento básico, reforma agrária massiva, etc. 
Porém, a dívida pública impede que estas medidas se-
jam tomadas.

41.Diante da crise, é fundamental que os bancos ofe-
reçam empréstimos a juros baixos, e prazos longos, 
para que sejam criados novos postos de trabalho. 
Porém, os bancos têm preferido aplicar a poupança 
dos brasileiros nos títulos da dívida pública, que ren-
dem os maiores juros do mundo, sem risco algum, ao 
invés de emprestar ao setor produtivo.

42.Em suma: a crise torna claro como a dívida pública 
é o centro dos problemas nacionais, e que precisa ser 
enfrentada, para que os trabalhadores não tenham de 
pagar a conta. É possível enfrentá-la, e a maior prova 
disso vem do Equador, onde o governo chamou a so-
ciedade para participar da auditoria oficial da dívida 
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e, respaldado nas conclusões do relatório da auditoria 
e nos documentos que comprovam inúmeras ilegali-
dades, tomou a decisão soberana de suspender paga-
mentos aos bancos privados internacionais dos juros 
dos “Bonus Global”.

43. Aconteceu na Câmara dos Deputados CPI da 
Dívida Pública, que merece todo apoio das entidades 
sindicais brasileiras, não é justo, razoável ou aceitável 
que o Brasil continue aceitando pagamentos absurdos 
e inaceitáveis de juros aos banqueiros internacionais.

44. Esta recente CPI da Dívida Pública realizada 
na Câmara dos Deputados (2009/2010) teve acesso a 
documentos relacionados ao processos de endividam-
ento externo desde 1970. Apesar das limitações da CPI, 
as investigações revelaram importantes fatos que refor-
çam a necessidade de realização de completa auditoria 
dessa dívida.

45. A dívida tem impedido a vida digna e o atendi-
mento aos direitos humanos:

De onde veio essa dívida ???
Quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos ???
O que realmente devemos ???
Quem contraiu empréstimos ???
Onde foram aplicados os recursos ???
Quem se beneficiou ???
Qual a responsabilidade dos credores e organismos in-
ternacionais nesse processo ???

46. Temos que urgentemente inverter a lógica per-
versa de sangrar o país, o povo, a nação brasileira, e 
sim investirmos em educação, saúde, ciência, tecno-
logia, agricultura familiar, geração de emprego e ren-
da, isto sim, é planejar o futuro e fazer o crescimento 
econômico do Brasil.

Dívida Externa

47. Durante governos ilegítimos (ditadura militar) 
a Divida Externa foi contratada por vultosos compro-
missos não transparentes. Cobrança de taxas onero-
sas de compromisso (década 70).

48. Elevação unilateral das taxas de juros e 
drásticos ajustes fiscais (nefasta interferência do FMI) 
e cortes de gastos sociais (década 80).

49. Engodo do plano Brady. Resgates antecipa-
dos com pagamento de ágio. Pagamento antecipado 
ao FMI: contradição inexplicável (década 90).

Dívida Interna

50. Graves indícios de ilegalidade identificados 
pela CPI:

Falta de transparência;
Assunção de dividas privadas;
Descumprimento de atribuições legais e constitucio-
nais;
Danos patrimoniais;
Conflito de interesses;
Argumentos insustentáveis para elevados juros;
Danos à economia real;
Políticas monetária e cambial equivocadas;
Prejuízo do Banco Central;
A Dívida dos Estados

51. Graves indícios de ilegalidade identificados 
pela CPI:
Ingerência do FMI;
Desrespeito à autonomia dos Estados;
Desconsideração dos antecedentes;
Cobrança de juros;
Cobrança de juros sobre juros;
Adoção do IGP-DI;
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Exigência de robustas garantias;
Ausência de cláusula do equilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato;
Condições diferentes para cada Estado;
Juros maiores que os autorizados pela Lei 9496/97.

52. Solidarizarmos-nos com os servidores públi-
cos brasileiros para reforçar o convite à participação 
da luta pela auditoria da dívida, que agora pode se tor-
nar oficial também no Brasil, tendo em vista que já foi 
criada a CPI da Dívida na Câmara dos Deputados. 
53.Temos que ir fundo na investigação do processo 
de endividamento brasileiro, medida fundamental es-
pecialmente para apurar as razões de nossa falta de 
desenvolvimento, crescimento econômico e justiça 
social.

54.O Sindjus-DF deve combater a sangria da Dívida 
Pública Brasileira

55.O Sindjus-DF deve participar do Fórum de Nacional 
Entidades da Campanha da Auditoria Cidadã da Dívida 
Pública.

56.O Sindjus-DF deve combater qualquer iniciativa 
governamental de concentração de renda, majoração 
de tributos e arrocho salarial

57.O Sindjus-DF deve combater Projetos de Lei que 
flexibilizam direitos é mais uma imposição do FMI/
Banco Mundial e deve ser combatida com prioridade 
pelas entidades representativas dos trabalhadores.  

Brasília (DF), 14 de Maio de 2017.
ASSINA:

Laercio Bernardes dos Reis 
Servidor do Ministério Público Federal / MPU- DF
Delegado sindical
Muda Sindjus
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7º Congresso do Sindjus/DF
Brasília, 19, 20 e 21 de maio de 2017
Proposta de Resolução

de acordo com a pauta do Congresso do Sindjus:
 
1.(   ) Conjuntura nacional e internacional 
2.(   ) Balanço da atuação da Diretoria
3.(   ) Carreira
4.(   ) Desfiliação da CUT
5.(   ) Alterações estatutárias e regimento eleitoral
6.( X ) Reformas da Previdência e Trabalhista
7.(   ) Reajuste Salarial e Data-base
8.(   ) Defesa da Justiça do Trabalho
9.(   ) Moções

Proposta:

1. No período de eleições, o que se vê são parlamen-
tares se comprometendo a defender os interesses da 
classe trabalhadora. O discurso de campanha eleito-
ral, no entanto, virou puro estelionato. Precisamos 
estar atentos e acompanhar o trabalho parlamentar e 
denunciar os casos mais absurdos de descomprome-
timento com os interesses da classe trabalhadora;  

2.Quando fazemos trabalhos de abordagem aos par-
lamentares no Congresso Nacional percebemos o 
quanto é importante a nossa pressão política. Muitos 
parlamentares ficam amarrados e se sentem enver-
gonhados de não atuar ao lado dos trabalhadores;

3.Atualmente as dificuldades de acessar o Congresso 
Nacional é enorme. Na semana passada o Sindjus e 
outras entidades sindicais e de classe ingressaram 
com um pedido de habeas corpus para poder fazer o 
trabalho de convencimento junto aos parlamentares. 
Desta forma, precisamos fazer a abordagem aos par-
lamentares em suas residências e no Aeroporto;

4.Prrecisamos denunciar e ampliar a exposição públi-
ca dos parlamentares que votaram/votarem em pro-
jetos que retiram direitos das/dos trabalhadoras(es), 
como a PEC 241 (congelamento investimentos por 20 
anos), reformas Previdenciária (PEC 287/2016) e tra-
balhista (PL 67871/2016) e o projeto 4302/98(tercei-
rização irrestrita), devendo os mesmos serem denun-
ciados por todos os meios e mídias como inimigos da 
classe trabalhadora. O sindjus deve veicular em seus 
meios de comunicação campanha de denúncia contra 
os parlamentares que votaram e que votarem a favor 
das propostas e projetos que atacam direitos dos tra-
balhadores, divulgando amplamente seus nomes, par-
tidos e fotos com seus rostos.

Resolve:

5.Denunciar e ampliar a exposição pública dos depu-
tados e senadores.

6.Identificar os parlamentares do DF que votaram 
contra os trabalhadores objetivando organizar visita 
aos gabinetes e promover manifestações na porta de 
suas residências, postando faixas e cartazes. 

7.Intensificar a abordagem ao parlamentares no Aero-
porto Internacional de Brasília.

Proponente: Delegado 
Eldo Luiz Pereira de Abreu
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7º Congresso do Sindjus/DF
Brasília, 19, 20 e 21 de maio de 2017
Proposta de Resolução

de acordo com a pauta do Congresso do Sindjus:
 
1.(   ) Conjuntura nacional e internacional 
2.(   ) Balanço da atuação da Diretoria
3.(   ) Carreira
4.(   ) Desfiliação da CUT
5.(   ) Alterações estatutárias e regimento eleitoral
6.( X ) Reformas da Previdência e Trabalhista
7.(   ) Reajuste Salarial e Data-base
8.(   ) Defesa da Justiça do Trabalho
9.(   ) Moções

Proposta:
1.Após o debate entre todas as forças políticas que 
compõe a Fenajufe, por ampla maioria, foi aprovada 
a participação da mesma no Fórum das Entidades Na-
cionais dos servidores públicos federais – FONASEFE. 
Esse fórum foi criado com a principal finalidade de 
combater as reformas previdenciária e trabalhista.

2.O FONASEFE é um fórum que reúne diversas en-
tidades sindicais dos servidores públicos federais. 
Atualmente fazem parte da FONASEFE as seguintes 
entidades:   ANDES-SN – ANFFA-Sindical – ASFOC-SN 
– ASMETRO-SN – ASSIBGE-SN CNTSS – CONDSEF 
– CSP/CONLUTAS – C.T.B – CUT - FASUBRA – FE-
NAJUFE - FENAPRF – FENASPS – PROIFES – SINAIT 
– SINAL - SINASEFE – SINDIFISCO Nacional – SIN-
DIRECEITA – SINPECPF – SINTBACEN – UNACON-
Sindical. 

3.O Sindjus/DF é parte da Fenajufe e não pode de-
sagregar trilhando por outros caminhos incertos e 
desconhecidos. 

4.Além do fonasefe, atualmente, tem outro fórum de-
nominado FONACATE – Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado. 

Resolve:
13.Propor que o Sindjus busque a participação e as-
sento no Fonasefe e, não, em outras entidades con-
gêneres. Para isso, defendemos que os diretores da 
fenajufe que são filiados ao sindjus se utilizem desse 
fórum para nos representar. 

Proponente: Delegado 
Eldo Luiz Pereira de Abreu



937º Congresso Sindjus/DF

POR QUE NÃO PODEMOS ACEITAR O 
PL 2199

1. O PL 2199 não pode ser aprovado porque repre-
senta um enorme retrocesso para os servidores do 
MPU. O projeto de lei defendido pelo Procurador Geral 
da República e pelo Sinasempu tem vários problemas 
graves que não podem ser aceitos jamais pelos ser-
vidores. 

2. Em nome da implantação de um novo modelo re-
muneratório, o subsídio, uma verdadeira guerra gera-
cional foi instalada no Ministério Público da União, 
onde servidores novos e antigos não se entendem e 
direitos correm o risco de serem suprimidos. 
3. Dentre os principais problemas do PL 2199 de-
stacamos: 

RETIRADA DE DIREITOS COMO OS ADICIONAIS DE 
INSALUBRIDADE, PENOSIDADE E PERICULOSIDADE.  
4. O PL 2199 absorve no subsídio todos os adicio-
nais e vantagens pessoais, inclusive os adicionais de 
insalubridade, penosidade e periculosidade nivelando, 
por exemplo, quem não atua em atividade insalubre 
com quem atua na área de saúde. Não importa se são 
dez ou mil trabalhadores nesta situação. Um profis-
sional da saúde sempre terá direito ao adicional de 
insalubridade e não existe nada que possa justificar a 
sua supressão. 

5. Justamente o Ministério Público da União não 
poderia jamais estar retirando direitos, muito pelo 
contrário, seu dever é zelar pelos direitos do cidadão, 
inclusive dos seus próprios servidores. O próprio slo-
gan do Ministério Público Federal, o maior dos ramos 
do MPU, deixa isso muito claro: “MPF: SEU DIREITO, 
NOSSO DEVER”.  

6. Outro exemplo da injustiça dessa retirada de direi-
tos é o caso dos colegas que trabalham na fronteira, 

pois finalmente conquistaram um importante benefí-
cio, um diferencial em relação aos demais servidores 
que trabalham em condições normais, a gratificação 
de fronteira. 

7. A gratificação de Fronteira é justa porque não é a 
mesma coisa trabalhar na PRM/Tabatinga e na PGR. 
E qual a diferença? Locais como Tabatinga convivem 
com problemas gravíssimos envolvendo tráfico inter-
nacional de drogas e de pessoas, contrabando, dentre 
outros típicos de fronteira. No caso de Tabatinga, to-
dos correm risco de vida, tanto os servidores, quanto 
os procuradores. A retirada da gratificação de fron-
teira é mais um retrocesso constante no PL 2199. 

DESTRUIÇÃO DO PRINCÍPIO DE CARREIRA 
8. A implantação do subsídio destrói o princípio da 
carreira ao nivelar todos os servidores, quem acabou 
de ingressar com quem está na instituição há 20, 30 
anos. 
 
CONGELAMENTO SALARIAL IMEDIATO PARA UMA 
PARCELA DOS SERVIDORES
9. Nenhum trabalhador deve ter o seu salário conge-
lado, pois os efeitos nefastos da inflação e do elevado 
custo de vida recaem sobre todos, tanto sobre o novo 
servidor quanto sobre o antigo e aposentado. Por isso 
cabe ao sindicato  buscar soluções que contemplem o 
conjunto dos servidores.

10. Um PCS não pode ser defendido unicamente pela 
tabela, como está acontecendo com o PL 2199. A ta-
bela apresentada pela Administração encheu os olhos, 
principalmente dos novos servidores, unicamente 
pela promessa de reajuste que supostamente pode-
ria chegar a 122% para quem acabou de ingressar 
na carreira. No entanto, os servidores mais antigos, 
principalmente aqueles que incorporaram vantagens 
que eram permitidas em lei, teriam aumento pífio ou 
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nenhum reajuste, isto é, sofreriam congelamento sala-
rial imediato. 

11. Se a tabela for reduzida, que é uma tendência, um 
número ainda maior de servidores teria os salários 
congelados ou reajuste pífio. A tabela apresentada no 
PL 2199 tem um impacto orçamentário considerado 
elevado pelo próprio governo, que supostamente seria 
o maior defensor do subsídio.  

12. No médio e longo prazos toda a categoria sofreria 
com o congelamento, como a deputada Alice Portugal 
ressaltou em uma das reuniões da CTASP. Talvez seja 
por isso que a Administração justifica a economia de 
gastos apenas no futuro: “médio e longo prazos”. 

13. “Importa, também, observar que o modelo de re-
muneração por subsídio favorece o controle e previsi-
bilidade da despesa, REDUZ o gasto público em médio 
e longo prazos.” (Justificação do PL 2199)  

INCONSTITUCIONALIDADE DO PL 2199: INSEGU-
RANÇA JURÍDICA PARA TÉCNICOS E ANALISTAS DE 
ÁREA MEIO 

14. “O PL 2199 é  inconstitucional” afirmam vários 
membros do MPF e parlamentares, que até agora não 
entenderam qual o objetivo da Administração do MPU 
em encaminhar ao Congresso Nacional um projeto 
de lei que contraria a própria Constituição. “A Con-
stituição de 88 diz que apenas as carreiras típicas de 
Estado podem ser remuneradas por subsídio, o que 
não é o caso das carreiras dos servidores do MPU”, 
explica um subprocurador aposentado, que prefere 
não se identificar. 

15. Mas por que a Administração encaminhou PL en-
globando todos os cargos, do técnico de informática, 
técnico de transporte, técnico administrativo ao anal-

ista de saúde, perito, analista processual, todos sendo 
remunerados por subsídio sendo que o membro do 
MPU já recebe por subsídio? 

16. No IPEA, por exemplo, apenas um pequeno grupo 
de analistas recebe por subsídio. Na Polícia Federal 
apenas quem atua na atividade fim recebe por sub-
sídio e o pessoal da área administrativa não. O que 
isso significa? Corremos um sério risco de quando o 
PL 2199 for apreciado pela Comissão de Constituição 
e Justiça, os artigos considerados inconstitucionais 
serem derrubados e o projeto ser adequado ao mod-
elo do IPEA, por exemplo, onde apenas uma elite dos 
servidores recebe por subsídio e o restante faz parte 
do chamado “carreirão” do Executivo e continua com 
seus salários bastante defasados. 

PL 2199 DESMANTELA O CONCURSO DE REMOÇÃO 
DOS SERVIDORES
17. A Lei 11.415, o PCS em vigor, assegura aos ser-
vidores a realização anual de concurso de remoção, 
com critérios objetivos e transparência, como já 
ocorre com os procuradores. O PL 2199 retira a ob-
rigatoriedade e os critérios que a Lei 11.415 assegura, 
alterando para a “conveniência da Administração” a 
realização do concurso de remoção. Essa mudança 
é outro retrocesso e não pode ser aceita pelos servi-
dores. Muito pelo contrário, deve ser combatida. 

DISTANCIAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

18. Nos projetos de lei anteriores e no PL 6697 o parâ-
metro utilizado na Justificativa era o Poder Judiciário 
devido à similaridade das duas instituições.

19. Essa isonomia com o Judiciário tem sido muito 
positiva tanto para os servidores, como para os mem-
bros. 
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20. No PL 2199, diferente dos demais, os parâmet-
ros utilizados são algumas carreiras do Executivo 
remuneradas por subsídio, principalmente carreiras 
de nível superior. Foram citadas na Justificação as 
seguintes carreiras: 

Finanças e Controle de Planejamento e Orçamento
Analista de Comércio Exterior
Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Gover-
namental 
Analista e Técnico do Banco Central do Brasil
Analista da Superintendência de Seguros Privados – 
Susep 
Analista e inspetor da Comissão de Valores Mobil-
iários - CVM
Analista de Planejamento e Pesquisa do IPEA 
Analista de Informações da Agência Brasileira de In-
teligência 

21. São raros os casos de servidores de nível médio 
recebendo por subsídio e nos poucos órgãos que ex-
istem, como a CVM, a situação é inferior a do MPU.
 
22. Consideramos um enorme retrocesso a perda da 
isonomia com o Poder Judiciário que o PL 2199 pode 
provocar, caso seja aprovado. 

23. A simples tentativa de implantação do subsídio 
já está levando o MPU de volta ao Poder Executivo. 
Prova disso é que no maldito Fundo de Previdência 
que está sendo criado – Funpresp - o MPU foi parar no 
mesmo bolo do Poder Executivo e não do Poder Ju-
diciário, como era esperado pelos próprios membros. 
Isso é um péssimo sinal.

24. Que o Sindjus-DF e os demais sindicatos do judi-
ciário combatam este projetinho neoliberal da Admin-
istração Superior do MPU.

25.  Que o Sindjus-DF e os demais sindicatos do ju-
diciário realizem um encontro setorial do Ramo MPU 
para que trabalhadores deste segmento entendam, re-
flitam e analisem o quanto o PL 2199 é nefasto para 
a categoria.

26. Que o Sindjus-DF lute pelo arquivamento deste 
projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional.

Brasília-DF 14 de maio de 2017.
Assina
Laercio Bernardes dos Reis
Servidor do Ministério Público Federal – PGR
Delegado sindical
Muda Sindjus
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ENI-ÉSSI: DE BANDEIRA À FARSA

1. “A democracia é um erro estatístico, porque na de-
mocracia decide a maioria e a maioria é formada de 
imbecis” (Jorge Luis Borges).

2. A alteração do requisito de ingresso (escolaridade) 
do cargo do técnico judiciário (eni-éssi) foi tema forte-
mente presente na XIX plenária nacional da Fenajufe, 
realizada em João Pessoa na Paraíba em outubro de 
2015. A despeito de ter sido aprovado naquela instân-
cia, o tema foi pouco discutido no seio da categoria, 
além de ter sido apresentado e aprovado rapidamente, 
em plena campanha salarial.

3. Não foram localizados documentos, convocações 
e deliberações sobre o tema no âmbito do Sindjus-
DF anteriores à realização da plenária. O que chama a 
atenção para a pouca relevância que o assunto tinha 
até a realização da plenária e para a forma pouco 
transparente que tenha sido aprovado (se é que foi) 
no âmbito da categoria do Distrito Federal. Observou-
se apenas a divulgação panfletária da bandeira sem 
equilíbrio de forças entre favoráveis e opositores.

4. Em cada subtítulo a seguir, discutiremos pontos 
relevantes da proposta de alteração do requisito de in-
gresso, suas consequências sondáveis e insondáveis, 
além de trazer elementos que não foram considerados 
no momento da aprovação do pleito.

Por que eni-éssi?

5. À medida em que os pleitos ficam populares é co-
mum sua simplificação em palavras, siglas ou símbo-
los. Em que pese facilitar a transmissão da informação 
através de uma contração, sua repetição pode esva-
ziar de sentido sua essência.

6. Aconteceu algo semelhante com a “alteração do 
requisito de escolaridade para ingresso no cargo de 
técnico judiciário”, simplificado com a sigla “NS”. A 
sigla, transformada em “dog whistle”  facilita a trans-
missão do objetivo, embora encoberte todas as con-
sequências de sua implementação. Passamos a es-
crever a sigla por extenso (eni-éssi) como resistência 
e para tentar resgatar sua essência, sua origem, seus 
defensores, sua hipocrisia, seus ardis, sua militância 
intransigente, seus mitos e as falácias – inerentes a 
seu discurso – que estão no bojo de apenas duas le-
tras.

A gênese e os ardis do eni-éssi

7. “A mentira tem o privilégio de poder se expres-
sar com muito mais brevidade do que sua refutação” 
(Olavo de Carvalho).

8. Inicialmente, a minuta que pretendia a alteração do 
requisito de ingresso do cargo de técnico propunha 
também alterações nas atribuições dos cargos, el-
evando assim a complexidade das atividades dos téc-
nicos judiciários.

9. Após muito debate e considerando a ADIn nº 4303 
RN como paradigma, foi resolvido que a mudança 
seria apenas no requisito de ingresso. O que se pre-
tendia era burlar a caracterização da pretensão como 
forma de provimento derivado de cargo público (no 
caso, o de analista) representada por ascensão ou 
acesso, transferência e aproveitamento no tocante a 
cargos ou empregos públicos, já que não haveria mu-
dança na nomenclatura ou atribuições legais, apenas 
no nível de escolaridade.

10. Criou-se, então, a figura do “provimento derivado 
homeopático”. O ardil está em mudar cada uma das 
configurações legais do cargo público para transfor-
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má-lo em outro. Primeiro o requisito de ingresso. 
Depois as atribuições. A nomenclatura e tabela de 
remuneração, por fim. A astúcia do pleito é a burla 
paulatina da Constituição e da legislação. 

11. Considerando a demanda como um projeto de 
várias facetas, a bandeira do eni-éssi visa à con-
secução do seguinte:

(i) manter parcela considerável dos servidores do 
PJU/MPU refém de um projeto longo e complexo, 
posto que cada passo depende de alterações legislati-
vas demoradas.

(ii) dividir a categoria, em um projeto político que se 
capitaliza no medo. Através do terror, sindicalistas 
profissionais instrumentalizam mentes para conqui-
star cargos nas entidades sindicais (e, quem sabe, no 
meio político-partidário).

(iii) manutenção do desvio de função, pois parte (ap-
enas parte) dos técnicos pretende se manter no exer-
cício das atribuições dos analistas, mais complexas 
e desafiadoras, geralmente acompanhadas das mais 
altas gratificações e de prestígio (ascensão funcional).

(iv) congelamento da remuneração do analista, 
através da pressão que as entidades farão junto à ad-
ministração, ao Executivo e ao Legislativo justificando 
que a futura carreira do técnico de nível superior está 
defasada no que tange a remuneração frente outras 
carreiras de nível superior.

(v) futura extinção do cargo do analista, pois, por uma 
questão de economicidade, a administração optará 
pelo cargo mais barato (o do técnico) em detrimento 
do analista, considerando inalterado o endêmico des-
vio de função e a lenta equiparação salarial.

O cargo do técnico está em processo de extinção?

12. Segundo o último Censo Judiciário realizado pelo 
CNJ , o percentual de servidores efetivos de nível mé-
dio (técnicos) corresponde a 60,9% do total.

13. Pelo que se observa dos últimos editais de con-
curso abertos pelos tribunais não houve alteração na 
demanda pelos técnicos frente aos analistas. Embora 
muitos tribunais se utilizem do artifício de formar ap-
enas cadastro de reserva, observa-se que os nomea-
dos em sua maioria são técnicos. Algumas iniciativas 
pontuais de tribunais converteram cargos vagos de 
técnicos em analista, mas nada relevante. Como se vê 
o cargo do técnico não está em processo de extinção, 
considerando que a demanda continua crescente com 
relação a candidatos de nível médio de escolaridade. 
Observa-se que alguns sindicalistas interessados em 
instrumentalizar essa bandeira inflam esses números 
com o objetivo de semear o pânico na categoria para 
mais facilmente arregimentar mentes.

O eni-éssi visa à correção de distorções na complexi-
dade das atividades do técnico judiciário?

14. A Fenajufe criou e disponibilizou o “dossiê NS”  com 
uma série de documentos que estão sendo entregues 
aos magistrados e ministros com objetivo de conseguir 
apoio à bandeira. O memorial “Defesa e valorização da 
carreira de técnico judiciário do PJU”, quando trata do 
“aspecto histórico”, apresenta o seguinte (p. 4):

15. “(...) o suporte técnico e administrativo prestado 
pelos técnicos, com previsão legal no art. 4º, II, da Lei 
n.º 11.416./16, passou a revestir-se da falsa impressão 
de que este se esvaziara com o decorrer do tempo, 
quando, na verdade, foi o cargo que evoluiu, dado o 
avanço tecnológico e científico, acompanhando uma 
tendência já consolidada no serviço público de mod-
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ernização das carreiras públicas. O cargo, na prática, 
remodelou-se, comportando atribuições mais com-
plexas, compatíveis com nível de escolaridade maior, 
qual seja, nível superior.” (grifamos)

16. Como o “cargo evoluiu” se ele está restrito às atri-
buições previstas em lei? Por acaso está-se sugerindo 
rasgar o princípio da legalidade? Leciona Hely Lopes 
Meirelles: “a legalidade, como princípio de administ-
ração, significa que o administrador público está, em 
toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamen-
tos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não 
se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 
inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil 
e criminal, conforme o caso” (grifamos).

17. Ainda para Hely Lopes Meirelles: “Na Administ-
ração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 
Enquanto na administração particular é lícito fazer 
tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 
só é permitido fazer o que a lei autoriza”  (grifamos).

18. Ora, se o gestor público está vinculado à letra da 
lei, não pode haver a invocação de que ocorreu “re-
modelação” do cargo de técnico, sob pena de ilegali-
dade e inconstitucionalidade (art. 37 da Constituição 
Federal). Não há margem para “inovação” nesse as-
pecto: as atribuições dos cargos são claras.

19. Forçoso concluir que a alteração do requisito de 
ingresso do cargo de técnico não corrige as distor-
ções nas atribuições, ou na complexidade das ativi-
dades do técnico, posto que não tem poder de alterar 
as atribuições previstas na lei.

20. O texto do memorial defende que o “cargo remod-
elou-se” por causa da reiterada prática do desvio de 
função perpetrado pela administração com a conivên-
cia dos beneficiados!

21. O documento registra que os técnicos usurpam 
as “atribuições complexas” do cargo de analista em 
flagrante inconstitucionalidade. Desde a edição da 
súmula vinculante nº 43 pelo STF é vedada a ascensão 
funcional. Diz a ementa: 

22. “É inconstitucional toda modalidade de provimen-
to que propicie ao servidor investir-se, sem prévia 
aprovação em concurso público destinado ao seu 
provimento, em cargo que não integra a carreira na 
qual anteriormente investido”.

23. A bandeira do eni-éssi busca que se registre na 
lei a ascensão funcional do técnico frente o analista, 
usurpando suas atribuições, embora mantidas as re-
munerações (por enquanto) e a posição na carreira 
inalteradas.

24. Aqui não há que se falar no princípio da prima-
zia da realidade sobre a forma (princípio do contrato 
realidade) , pois a teoria além de ser alvo de contro-
vérsia de vários juristas, aplicar-se-ia com relação 
aos trabalhadores celetistas apenas. Ademais, alterar 
o requisito de ingresso sem mexer nas atribuições e 
mantendo o desvio de função convenientemente into-
cado não busca a primazia da realidade, mas – sim – 
rasga o princípio. Se há divergência entre a realidade 
e a lei, por que a demanda não busca coibir o desvio 
de função ao invés de legitimá-lo? Ou por mágica os 
técnicos inventarão atividades de suporte técnico e 
administrativo de nível superior?

25. Percebe-se que a verdadeira pauta que deveria ser 
atacada é o desvio de função. Vamos tratar desse es-
pinhoso assunto logo mais.

As atribuições dos técnicos e analistas são diferen-
tes?
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26. O documento da Fenajufe “Principais esclareci-
mentos sobre a alteração do requisito de escolaridade 
para ingresso no cargo de técnico judiciário do Poder 
Judiciário da União – PJU” (chamado a partir daqui 
de “questionário da Fenajufe”) diz em resposta à per-
gunta 24 o seguinte, justificando que a alteração não 
promove provimento de cargo ou ascensão funcional:

27. “(...) o que realmente caracteriza e individualiza 
o cargo público são as suas atribuições. A mudança 
na exigência da escolaridade (de nível médio para su-
perior) não ‘promoverá’ automaticamente os atuais 
e os futuros técnicos para o cargo de nível superior 
de analista, porque são as atribuições que os diferen-
ciam. Os dois cargos terão o mesmo requisito de es-
colaridade, mas atribuições, funções e remunerações 
diversas” (grifamos).

28. Na pergunta 32 do mesmo documento esclarece 
que os dois não vão fazer o mesmo trabalho:

29. “As atribuições previstas na Lei nº 11.416/2006 
para os dois cargos são diferentes, serão mantidas e 
não serão igualadas com a mera alteração de escolari-
dade para ingresso no cargo de Técnico Judiciário”.
30. Porém, na sequência, o documento revela o real 
problema que deveria ser enfrentado: o desvio de 
função. Na pergunta 33, afirma que “na prática, todos 
exercem irregularmente as mesmas atividades. As 
tarefas nas secretarias e/ou nos setores do Poder Ju-
diciário da União são distribuídas pelos gestores em 
função da capacitação e experiência dos servidores, 
ou seja, na hora da distribuição do serviço o que conta 
é a qualificação do servidor, e não o cargo formal-
mente ocupado. (...) tanto analistas quanto técnicos 
realizam atividades de alta complexidade”.

31. Se um ocupante de cargo está realizando ativi-
dades de outro o que temos é desvio de função. Mas-

carar esse problema pedindo a alteração do requisito 
de ingresso de um dos cargos, além de perpetuar 
a situação, a agrava, pois legitima através de uma 
seleção ainda mais rigorosa o ingresso de técnicos 
que sofrerão o desvio.

32. O questionário assume a estratégia fraudulenta de 
promover o “provimento derivado homeopático” na 
questão 5:

33. “5. A exigência do nível superior para ingresso no 
Cargo de Técnico Judiciário possibilitará a fixação de 
critérios de seleção condizentes com as necessidades 
da Administração, em benefício do interesse público, 
dos princípios da Administração Pública e da socie-
dade?

34. Sim, é necessária a adequação do nível de esco-
laridade e a identificação formal das atividades exerci-
das pelos técnicos judiciários para que o gestor possa 
realizar concurso para suprir as reais necessidades do 
órgão, obedecer aos princípios que regem a Admin-
istração Pública e afastar o enriquecimento ilícito do 
Estado.

35. Tais atribuições dar-se-iam com a verificação da 
situação de fato, isto é, pela forma como se realiza a 
prestação dos serviços.” (grifamos).
36. Identificação formal das atividades exercidas = 
atribuições.

37. O questionário defende que se altere a escolari-
dade como requisito e na sequência as atribuições. 
A incoerência aparece quando confrontamos dois 
princípios excludentes: ou a administração obedece 
aos “princípios que regem a administração pública” 
ou verifica a “situação de fato”. Não há margem para 
administração pública escolher nesse caso, pois en-
contra-se vinculada ao princípio da Legalidade, con-
forme destacado no subtítulo anterior.
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O dossiê apresenta um caso de alteração de requisito 
de ingresso fraudulento

38. No memorial e no questionário da Fenajufe so-
bre o eni-éssi, são elencadas uma série de carreiras 
que foram “modernizadas” com a referida medida. 
Em outros subtítulos, vamos analisar que em muitas 
delas os cargos possuem atribuições distintas e não 
há choque de atividades, resguardando a manutenção 
das carreiras.

39. A título de exemplo, vamos analisar a seguir o caso 
do TJ-GO. Alega-se que o cargo de técnico judiciário 
foi “modernizado” pela Lei estadual nº 17.663/12. 
Ocorre que a referida lei faz uma transformação do 
cargo de técnico em analista, extinguindo o cargo de 
técnico quando este estiver vago.

40. Citamos:

41. “Art. 5º O Quadro Único de Pessoal do Poder Ju-
diciário do Estado de Goiás passa a ser composto 
pela Carreira Judiciária abaixo descrita, escalonada na 
forma dos ANEXOS I a III desta Lei: 

42. I - Analista Judiciário - Área Judiciária;

43. II - Analista Judiciário - Área Especializada; 

44. III - Analista Judiciário - Área de Apoio Judiciário 
e Administrativo.”

45. No artigo 11, a lei registra que todos os cargos 
têm requisito de ingresso graduação em nível supe-
rior. A seguir o artigo que extingue os cargos:

46. “Art. 34. Serão extintos à medida que vagarem os 
cargos tratados no ANEXO VII desta Lei.

47. § 1º Enquanto não ocorrer a vacância, os titulares 

dos cargos de:

48. a) Técnico Judiciário, discriminados no ANEXO 
VII, serão remunerados na forma do ANEXO IV desta 
Lei, com todos os benefícios nela previstos;”

49. Analisando os anexos, percebe-se que a remune-
ração de técnico e analista É A MESMA!

50. Essa lei estava alterando uma anterior (lei estadual 
nº 16.893/2010). Analisando a referida norma, per-
cebemos que não existia o cargo de analista antes. 
Além disso, no art. 10 já estava previsto que os car-
gos de técnico eram de nível superior (os únicos car-
gos daquela corte de nível médio eram os auxiliares e 
equivalentes e, de nível fundamental, o cargo de aux-
iliar de serviços gerais). A lei anterior nº 14.563/2003 
também previa que o requisito de ingresso do cargo 
de técnico era o nível superior (art. 14, parágrafo úni-
co).

51. Ou seja, o exemplo do TJ-GO é um engodo. A 
corte já tinha cargos de técnico com requisito de nível 
superior para ingresso e a lei mais recente simples-
mente renomeou o cargo para analista.

52. Estão tentando induzir quem receber esse memo-
rial a erro!

O que vai acontecer com o adicional de qualificação se 
o projeto do eni-éssi for aprovado?

53. De acordo com o Censo do PJU, 20,1% dos ser-
vidores não possuem curso superior (o percentual 
varia de 17,8% sem curso superior na área judiciária 
a 25,5% na área administrativa). Como 39,1% dos 
servidores do PJU são analistas e obrigatoriamente 
tem graduação de nível superior, temos que em média 
31,2% dos técnicos não possuem nível superior.

54. Atualmente, de acordo com a Lei 11.416/2006, os 
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técnicos judiciários que possuem diploma de curso 
superior recebem adicional de qualificação de 5% so-
bre o vencimento básico (art. 14, § 6° e art. 15, VI). 
Na hipótese de aprovação da mudança (eni-éssi), de 
acordo com o questionário da Fenajufe, questão 56, 
os novos aprovados não teriam direito ao adicional, 
devendo esse ser revogado (questão 68 e 69).

55. O documento diz ainda que os atuais técnicos que 
possuem nível superior deveriam receber através de 
uma “rubrica permanente” o adicional, embora não 
apontem qual dispositivo legal iria implementar a me-
dida. Já falamos sobre o princípio da Legalidade?

56. A proposta cria uma situação ainda mais esdrúxu-
la. Imaginem o técnico que na data de promulgação da 
lei não tenha concluído sua graduação (a realidade de 
1 em cada 3 servidores da área administrativa). Como 
ele fará para solicitar receber o adicional de qualifi-
cação que o colega técnico que tinha nível superior 
antes da promulgação da lei tem direito? O dispositivo 
legal que concedia esse direito foi revogado. E agora?

57. A minuta do projeto de lei não faz esses ajustes, 
ou seja, visando corrigir uma distorção conveniente-
mente incentivada, o projeto cria outras tantas. Tería-
mos 3 categorias de técnicos no PJU: (i) o técnico no-
vato que não recebe AQ, (ii) o técnico com graduação 
antes de promulgação da lei que em tese receberia 
através de rubrica permanente o AQ, e (iii) o técnico 
que não tinha graduação na data de promulgação da 
lei e que não poderá receber o adicional, mesmo que 
conclua o curso superior.

58. Essa última “sub-classe” de técnico criada pela 
excrescência da lei (até 25,5% da área administrativa, 
frise-se) não poderá nunca receber o adicional que os 
colegas fazem jus.

O que os defensores do eni-éssi pensam dos auxili-
ares judiciários?

59. Que moral tem uma bandeira que no bojo do 
tratado que defende sua carreira da hipotética ex-
tinção advoga pela extinção de carreira coirmã?

60. Na questão 59 do questionário da Fenajufe, 
temos a hipocrisia dessa bandeira hasteada no 
panteão dos oportunistas sindicais: advogam que 
o cargo de auxiliar judiciário seja extinto e que os 
poucos auxiliares existentes sejam enquadrados 
como técnicos (ascensão funcional). Iludem par-
cela da categoria com um acesso inconstitucional 
(contrariando o art. 37, II da Constituição Federal) 
ao mesmo tempo em que defendem sua extinção.

61. Curioso que para com os auxiliares não há 
a mesma preocupação apresentada na questão 
27: “perda de paradigma e consequente término 
da paridade na concessão de aposentadorias” e 
“achatamento da remuneração”. Claro, pois essa 
preocupação não se justifica quando observamos 
a realidade dos fatos: os auxiliares continuaram 
a ser contemplados nos planos de carreira rece-
bendo o mesmo reajuste percentual dos técnicos 
e analistas (no último plano, receberam até mais).

62. Essa postura revela a pouca empatia dos de-
fensores do eni-éssi, além da imoralidade da def-
esa de uma questão que caberia apenas à admin-
istração.

Não é possível uma defesa moral do eni-éssi

63. O eni-éssi é uma questão moral, pois envolve 
a possibilidade de extinção do cargo de analista, 
através da preferência natural que a administração 
superior adotará em relação ao cargo do futuro 
técnico de nível superior em detrimento do anal-
ista (mais caro).

64. Não é sustentável a postura de união com rela-
ção a um pleito que tem a possibilidade adjacente 

Te
se

s e
 R

es
ol

uç
õe

s



102 7º Congresso Sindjus/DF

de extinguir o cargo coirmão.

65. Nessas condições, a única opção moralmente jus-
tificada é, com toda evidência, abster-se de defender 
essa demanda e procurar uma sem risco para a cat-
egoria como um todo (como a luta pela data-base). 
66. À luz da razão, nenhuma parcela da categoria pode 
arrogar-se o direito de lutar por um pleito que ela 
própria não possa afirmar com certeza que não ofe-
rece risco à carreira coirmã.

67. Mais ainda: entre a prudência que evita correr o 
risco dessa extinção e a afoiteza que se apressa em 
cometê-la em nome de tais ou quais benefícios hipo-
téticos, o ônus da prova cabe, decerto, aos defensores 
da segunda alternativa. 

68. Não é justificável embarcar nessa “roleta russa” 
com o destino de parcela considerável da categoria. 
Por uma questão de prudência o pleito deve ser ar-
quivado, sepultado na lata de lixo da história das ide-
ias infelizes.

69. Texto publicado pelo proponente em 8 de abril de 
2017.

Uma farsa em três atos: remuneração

70. Embora seja assunto proibido nas conversas for-

mais sobre o eni-éssi, volta e meia algum expoente da 
bandeira fala sobre sobreposição de tabelas ou os fu-
turos reajustes maiores que os técnicos terão quando 
elevados ao nível superior.

71. No questionário da Fenajufe, o assunto remu-
neração aparece algumas vezes. Para um pleito que 
busca “apenas” a correção de uma palavra na lei para 
adequar as exigências de escolaridade de um cargo 
à realidade, a preocupação com a remuneração não 
deixa de revelar sua real intenção.
72. A questão 34 sublinha que a diferença entre o final 
de carreira do analista e do técnico é na ordem de R$ 
7.300. Por que será que há essa queixa em um docu-
mento que não fala de corrigir a remuneração e que 
defende uma bandeira “sem impacto orçamentário”?

73. O questionamento vai na linha de uma teoria de que 
há um “super abismo salarial”  no PJU, nas palavras 
de James Magalhães Gonçalves, Técnico Judiciário do 
TRE-MG, (ex?) expoente do movimento. A intenção é 
indisfarçável: alterar o requisito de ingresso primeiro 
e na sequência aproximar as remunerações mesmo 
que seja necessário achatar o salário do analista para 
isso.

74. Gonçalves apresenta uma tabela com os reajustes 
concedidos desde 1996 e destaca que o super-abismo 
evoluiu para obscenos 883% entre o PCS 1 e 4. Será 
mesmo?
 Vamos ver a tabela:
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75. Realmente a diferença real cresceu expressiva-
mente, mas não é esse número que deve ser consid-
erado. A conclusão omitida pelo artigo é a de que a 
diferença percentual permaneceu quase a mesma. 
Ou seja: a relação da remuneração do analista frente 
a do técnico foi preservada. Quando se considera 
a evolução total, o técnico tem ligeira vantagem: 
1.029% de reajuste, frente 1.010% de reajuste na re-
muneração do analista.

76. Já que estamos falando de remuneração, que tal 
comparar o ranking das carreiras mais bem pagas de 
nível médio e superior?

Classificação      Cargo                       Remuneração
01              Técnico do Senado             17.739,70 
02             Técnico da Câmara             15.035,23 
03             Técnico do TCU                  11.519,08 
04              Técnico em Regulação           6.682,54 
05             Técnico da PREVIC              6.258,16 
06             Técnico Judiciário                6.167,99 
07             Técnico da CGU                    6.005,44 
08             Técnico do IPEA                   5.928,36 
09             Técnico da SUSEP                 5.928,36 
10             Técnico da ABIN                   5.401,32 
11             Técnico do INSS                   5.173,37 
12             Técnico do DNPM                 4.930,74 
13             Técnico do FNDE                  4.925,48 
14             Técnico da PF                       4.509,18 
15             Técnico do DNIT                   4.445,70 
16             Técnico da AGU                    4.436,22 

77. Considerando o início de carreira em janeiro de 
2017, o técnico judiciário é a 6ª carreira mais bem 
paga do serviço público federal brasileiro.
78. Como estaria o analista judiciário em ranking 
semelhante?

Classificação     Cargo                      Remuneração
1             Analista do Senado            23.647,51 
2              Analista da Câmara              22.574,41 
3             AUFC do TCU                     19.906,17 
4             Advogado da União            18.283,50 
5               Procurador do BACEN           18.283,50 
6             Delegado PF                       16.830,85 
7             Oficial da ABIN                   15.829,01 
8              Analista BACEN                 15.829,01 
9              Pesquisador IPEA              15.829,01 
10              Analista SUSEP                 15.829,01 
11              Auditor Receita                 15.743,64 
12                Especialistas Agências         14.341,06 
13              Especialista PREVIC          13.896,35 
14              Especialista DNPM            12.188,58 
15               Analista de infra. DNIT        11.694,25 
16              Analista Judiciário             10.119,92 

79. O último colocado em uma escala de 16 carreiras. 
Como se vê o real abismo está na remuneração do 
analista frente a do técnico quando se considera car-
reiras análogas no serviço público. Vamos corrigir 
essa distorção? Ou o que sugere a bandeira do eni-
éssi é trazer o técnico para a tabela de carreiras de 
nível superior e achatar ainda mais a remuneração do 
analista?

80. Sobre isso, citamos as palavras do diretor-geral 
do Supremo Tribunal Federal, Amarildo Vieira Oliveira 
que admite: “Quem pede uma melhora, por menor que 
seja, é óbvio que não quer à toa. (...) No futuro, os 
técnicos vão querer, se não equiparação, pelo menos 
uma aproximação de salários” 

81. Na mesma matéria, o presidente da Anajus, Alex-
andre Guimarães Fialho, cita o que aconteceu no TJRN 
após a decisão do STF na ADIn n° 4303, utilizada como 
paradigma do pleito: “Depois da decisão do STF, eles 
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entraram com mandado de segurança pedindo equi-
paração. Conclusão: o TJRN está proibido, até 2022, 
de contratar ou promover funcionários e suspendeu o 
pagamento de auxílios alimentação e transporte, para 
não desobedecer a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). Valeu a pena?”, questionou.

82. O argumento de que a manutenção do nível médio 
para o técnico judiciário (questão 50 do questionário 
da Fenajufe) dificulta futuros reajustes para a catego-
ria também não se sustenta, pois os interlocutores do 
Executivo analisam a questão remuneratória apenas 
sobre o aspecto orçamentário, ou seja, consideram 
quanto percentualmente pode ser acrescido no or-
çamento dos Poderes. A distribuição em tabelas, 
padrões, adicionais e como isso impactará a remu-
neração das carreiras são definidas pelos Poderes no 
momento da confecção da lei (PCS). Conforme as ta-
belas comparativas anteriores, há muito espaço para 
o incremento salarial de ambas carreiras.

83. Comentar sobre o percentual de diferença entre os 
cargos que se manteve inalterado, sobre a posição do 
técnico no ranking das carreiras de nível médio mais 
bem pagas (q.50)

Economicidade versus benevolência com o patrão 
versus reconhecimento

84. O trecho mais acintoso do dossiê da Fenajufe é o 
seguinte: 

85. “Ao exigir nível superior para Técnico Judiciário, 
a Administração contará com servidores que realizem 
tarefas de nível superior, mas que receberão salário 
atual equivalente àquele pago ao trabalhador de nível 
médio, o que traz impactos positivos aos Cofres da 
União e atende ao Princípio da Economicidade.” (gri-
famos).

86. Esse trecho é um ultraje, uma ofensa, um des-
merecimento a todos os valorosos técnicos judiciários 
que executam suas funções com afinco, honra e quali-
dade. A benevolência para com o desvio de função e a 
orientação velada à administração para que continue 
a prática – economizando – enquanto assedia moral-
mente o técnico para que execute tarefas alheias às 
suas atribuições – é um desprestígio à carreira.

87. É dessa forma que as entidades sindicais defen-
dem que o eni-éssi “reconhece” o técnico judiciário?

88. Na questão 4, o questionário afirma que “a regu-
larização do nível de escolaridade nos próximos con-
cursos representa valorização e ajudará a resolver 
problemas de gestão de pessoas e a diminuir a in-
satisfação interna nos órgãos” (grifamos). Valorização 
com manutenção da remuneração e do desvio de fun-
ção? Para uma demanda que diz que está baseada na 
honestidade e na justiça, não parece muito coerente.

89. Nas considerações finais do memorial do dos-
siê, temos o seguinte trecho: “(...) promover justiça 
àqueles que aspiram, exercem ou já exerceram o car-
go é o móvel jurídico”. Promover justiça? Alterar um 
cargo assim ofende seus ocupantes. Passar pela porta 
do concurso público e depois ver essa porta descon-
figurada para se adequar a interesses outros é uma 
afronta.

90. Como se o técnico precisasse de uma chancela da 
lei para dizer que ele é capaz ou não de fazer o trab-
alho que realiza. Alterar uma palavra na lei não valoriza 
ninguém, muito menos corrige distorções e desvios. 
Ao contrário, positiva o desvio de função ao criar duas 
classes de servidores de nível superior, com remune-
rações diferentes: os técnicos e os analistas.

O fim da sobreposição representou prejuízo aos téc-
nicos?
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91. Muito se fala que os técnicos em fim de carreira 
“perderam o direito” de receber igual ao Analista no 
nível 5. E hoje há até quem diga que não quer inova-
ção, mas apenas que a carreira volte a ser como era 
antes do PCS-2. Cabe lembrar que as carreiras fed-
erais não adotam sobreposição, nem mesmo as da 
Câmara, Senado e TCU.

92. Ao analisar a alteração do PCS-1 para o PCS-2, 
fica patente que não houve qualquer perda para o 
técnico. O fim da sobreposição não se deu por um 
reajuste menor ao técnico ou maior ao analista. Houve 
um reajuste maior no início de carreira para as duas 
carreiras, exatamente na mesma medida de acordo 
com o posicionamento funcional.

93. Assim, o técnico C15 recebeu o mesmo reajuste 
percentual que o analista C15, bem como o técnico A5 
recebeu exatamente o mesmo reajuste que o analista 
A5.

94. A diferença entre técnico e analista não se alterou 
com o fim da sobreposição. Nenhuma injustiça foi fei-
ta ao técnico, nem foi aumentada a diferença entre as 
carreiras, muito pelo contrário: o fim da sobreposição 
foi uma conquista dos técnicos judiciários.

95. No XIV Encontro Estadual de Oficiais de Justiça 
do Rio Grande do Sul, realizado em 27 de setembro 
de 2014 pelo Sintrajufe-RS, o ex-coordenador da 
Fenajufe Antônio Melquíades, o Melqui, apresentou 
o histórico dos Planos de Cargos e Salários do Ju-
diciário e relatou o fim da sobreposição da seguinte 
forma:

96. “Tivemos 3 PCS vitoriosos, PCS-1, PCS-2 e PCS-3 
(...) No PCS-2, nós conseguimos o fim da interposição 
entre os cargos auxiliar, técnico e analista. Eu lembro 
que o topo do técnico avançava 5 referências na base 

do analista. A gente acabou com isso porque havia 
uma grande demanda da categoria, pois um monte de 
técnicos não fazia concurso para analista, porque sig-
nificava ficar no mínimo 5 anos sem reajuste. Havia 
essa demanda, e eu estou dizendo isso para mostrar 
que não é tão simples a discussão da carreira, pois 
já estou vendo movimento de técnicos pedindo nível 
superior e a volta dessa sobreposição”
97. Portanto, é uma falácia dizer que quer o retorno 
do que já existia. E como bem lembrou o Melqui, se 
adotada a sobreposição da forma proposta, um téc-
nico C13 aprovado para analista teria redução salarial 
por 7 anos.

98. As possibilidades para atender ao pleito da sobre-
posição ou mesmo da diminuição da diferença entre 
os cargos são três:

a)Congelar a remuneração do analista e aumentar a 
remuneração do técnico;

b)Dar ao técnico reajuste maior do que o reajuste do 
analista;

c)Conceder percentual de reajuste maior aos técnic-
os e ao analista em final de carreira, em movimento 
oposto ao que fez terminar a sobreposição.

99. Texto adaptado de publicação no site de Anajus, 
“Nível superior e sobreposição para técnicos. O que 
analistas têm a ver com isso?”. Disponível em: http://
www.anajus.org.br/noticias/146-nivel-superior-e-so-
breposicao-para-tecnicos-o-que-analistas-tem-a-ver-
com-isso.html

A “elitização” da categoria

100. A questão 57 do questionário ardiloso da Fenajufe 
tenta separar o conceito de escolarização da elitização 
econômica. Embora argumente a favor da recente ex-
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pansão do ensino superior através de políticas públi-
cas e do avanço econômico conquistado a despeito 
dos desmandos políticos nacionais, é inegável que a 
defasagem ainda é alta. A clientela abrigada na univer-
sidade é socialmente diversificada, mas está longe de 
ter alcançado o patamar de outras nações subdesen-
volvidas.

101. Ignorar que o Brasil é o 8° país com mais analfa-
betos no mundo e que só 14% dos adultos brasileiros 
têm nível superior de acordo com a OCDE  revela a 
crueldade de um pleito que está fechado apenas em si 
mesmo e em seus interesses escusos.
102. O Brasil é o país com a menor média de anos 
de estudo da América do Sul  com 7,2 anos, atrás 
de países como Suriname e Colômbia. Embora ad-
voguemos que o serviço público deva se pautar por 
critérios de competência, profissionalismo e espe-
cialização, e que não tem o viés de prestar caridade, 
eventual alteração do requisito de escolaridade para o 
cargo de técnico judiciário implicaria retirar da maior 
parte da população a possibilidade de ingresso no ser-
viço público.

103. Fora a questão ética e social que se apresenta: é 
justo fechar uma porta pela qual se passa? Ou seja, 
é razoável que os técnicos que entraram no serviço 
público através de um cargo que exigia nível médio e 
que concluíram seus estudos graças à remuneração 
recebida no exercício desse cargo, agora se arvorem 
em negar essa possibilidade a uma miríade de outros 
cidadãos?

O eni-éssi garante a transparência quanto ao verda-
deiro grau de dificuldade do concurso público?

104. Argumentam os defensores dessa torpe bandeira 
que a elevação do nível de escolaridade para ingresso 
no cargo de técnico traria transparência para o cer-
tame, posto que nenhuma escola de nível médio con-
tém disciplinas de Direito em sua grade curricular.

105. Essa argumentação vale para o técnico judiciário 
de qual especialidade? Apenas para fim exemplifica-
tivo, segue lista de especialidades atuais que os téc-
nicos judiciários possuem no âmbito do PJU:

i.área administrativa;
ii.área administrativa - telecomunicações e eletricid-
ade;
iii.área administrativa - especialidade segurança e 
transporte;
iv.área apoio especializado - programação de siste-
mas;
v.área apoio especializado - saúde bucal;
vi.área apoio especializado - artes gráficas;
vii.área apoio especializado - tecnologia da informa-
ção;
viii.área apoio especializado - técnico em edificações;
ix.área apoio especializado - operação de computado-
res;
x.área apoio especializado - enfermagem.

106. Por acaso o aspirante ao cargo de técnico ju-
diciário – especialidade saúde bucal estuda Direito 
Administrativo e Eleitoral no curso técnico de nível 
médio? Ou o técnico em informática estuda Direito 
Processual Civil? Ou o técnico em enfermagem es-
tuda Direito do Trabalho? Ou o técnico em edificações 
estuda legislações especiais?

107. A alegada transparência que se busca atingir com 
a elevação da escolaridade é, na verdade, uma cortina 
de fumaça fabricada por oportunistas sindicais para 
disfarçar o prejuízo que o eni-éssi traria a 86% da 
sociedade sem curso superior, que ficaria impedida 
de ingressar no serviço público, ainda que para isso 
fosse necessário estudar uma ou outra matéria de Di-
reito. Tudo isso para beneficiar um pequeno número 
de técnicos judiciários já ingressos no serviço públi-
co, muitos dos quais só puderam custear a conclusão 
de um custo superior com a remuneração do cargo 
de nível médio. Entraram por uma porta que querem 
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agora fechar para a massa da população sem curso 
superior.

108. A correção que buscam fazer não atinge os out-
ros cargos que não exigem graduação em Direito. 
Ou, por acaso, o analista de Tecnologia da Informa-
ção, ou o Médico, ou o Contabilista, ou o especialista 
em Gestão de pessoas e tantas outras especialidades 
de nível superior recebem esses conhecimentos nos 
bancos das faculdades? Todas essas especialidades, 
conquistadas através da graduação de nível superior, 
não possuem em sua grade curricular as disciplinas 
exigidas nos concursos públicos.

109. Se implementada, a exigência de nível supe-
rior para as especialidades do técnico fechará opor-
tunidades para a maioria da sociedade. Mesmo que 
se considere que o candidato possa concorrer com 
qualquer área de formação, qual será a vantagem? 
Por acaso um candidato formado em “tecnologia em 
produção de cachaça” no Campus de Salinas do In-
stituto Federal do Norte de Minas Gerais vai receber 
o conhecimento necessário para fazer uma prova de 
técnico judiciário – especialidade administração?

Os técnicos são “explorados”?

110. Na realidade os técnicos antigos usurpam as fun-
ções dos analistas de direção, planejamento e gestão 
visando à percepção de função gratificada de forma 
a igualar os salários. Não são raros os casos que a 
função é concedida ao técnico para que as remune-
rações fiquem semelhantes. A administração designa 
serviços de maior complexidade aos técnicos, muitas 
vezes sem contrapartida financeira afirmando, como 
certa vez disse o então Diretor Geral do STF, que no 
Judiciário se utiliza da “gestão por competências”.
111. Parece ótimo negócio o estado fazer uso dessa 
mão de obra subpaga, explorando-a ao máximo, cer-
to?

112. Absolutamente errado!

113. A garantia da supremacia do interesse público 
sobre o privado na administração pública reside no 
Concurso Público, afirma o analista Romeu Meirelles 
em ótimo artigo  sobre o eni-éssi. Fica evidente que 
quem explora os técnicos é a administração.

114. O analista afirma que a bandeira do eni-éssi 
(mantidas as atribuições) almeja a oficialização do 
desvio de função para posteriormente pleitear a quase 
equiparação salarial entre os cargos. Desmente ainda 
a falácia que a informatização e o PJe tenham aumen-
tado a complexidade das atividades, quando o que se 
observa é exatamente o contrário: a tecnologia sim-
plifica e diminui a possibilidade de erro das atividades 
burocráticas anteriormente realizadas em papel.

115. Meirelles sublinha ainda o entendimento de que a 
coexistência de dois cargos de nível superior (mantido 
o desvio de função) no futuro acarretará a extinção do 
mais caro: o de analista.

116. No artigo, apresenta uma alternativa que valoriza 
os técnicos verdadeiramente: a valoração do tempo 
de serviço no cargo de técnico como pontuação no 
concurso de analista.

117. Meirelles conclui o artigo argumentando em fa-
vor da correta aplicação do conceito democrático no 
que tange às deliberações da categoria. Não é pos-
sível ignorar a proporcionalidade quando se analisa 
uma categoria na qual a minoria (analistas) pode vir a 
ser prejudicada pela maioria (técnicos). É necessário 
relativizar o conceito de democracia para proteger as 
minorias do que Tocqueville chamou de “Tirania da 
maioria”.

118. O pensador político se preocupava com a possib-
ilidade de que a maioria, ao tomar as suas ideias como 
expressão da verdade absoluta de sua época, exclua 
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e/ou persiga os que pensem e atuem diferentemente. 
Tocqueville argumenta que a democracia é indisso-
ciável do conceito de justiça, que, na sua visão, é a 
lei geral feita não pela maioria deste ou daquele povo, 
mas pela maioria de todos os homens. “A justiça for-
ma, então o limite do direito de cada povo” (cit. in 
Weffort, 1989, p. 172).

119. Não é razoável e justo advogar a favor de uma 
causa que carrega em seu bojo, como consequência, 
a extinção de parcela minoritária.

120. A Tirania da maioria é instrumentalizada através 
da autoridade que as entidades sindicais conquista-
ram pela legitimação e consentimento da base, sac-
rificando, dessa forma, a justiça e a razão no altar da 
oclocracia.

121. Para evitar que a democracia sindical se revele 
tirânica, apelamos ao bom senso de negar apoio a 
pautas potencialmente nocivas, quando há alternati-
vas outras.

O eni-éssi corrige o desvio de função?

122. Desvio de função é quando o servidor público 
realiza atribuições que não são próprias de seu cargo 
efetivo, sem que ocupe função de confiança ou cargo 
em comissão. 

123. Nem a elevação da escolaridade, nem a sobre-
posição de tabelas corrigem o desvio de função. Um 
técnico que realiza atribuições legais do cargo de 
analista judiciário sem receber FC poderá pleitear na 
Justiça, com base na Súmula nº 378/STJ, a diferença 
salarial e o imediato retorno às suas atividades, mes-
mo se aprovadas a sobreposição e o nível superior 
para técnico judiciário.

124. As únicas formas de corrigir o desvio de fun-

ção são a alteração das atribuições do cargo ou a 
adequação das atividades realizadas pelo servidor 
ao que determina a lei. O técnico, mesmo alterada a 
exigência para ingresso no cargo e implementada a 
sobreposição, poderá se negar a realizar atribuições 
do analista, ou seja, a alteração solicitada traria bônus 
sem qualquer ônus.

125. E a afirmação de que todos realizam as mesmas 
atividades, principalmente com o PJE, desconsidera 
totalmente o grande número de técnicos que trabal-
ham nas Secretarias Administrativas realizando, com 
muita honra e qualidade, atividades típicas do cargo 
de técnico judiciário. Também desconsidera o grande 
número de técnicos que realizam, com muita honra e 
qualidade, suas atividades no atendimento, cartórios 
e até mesmo nos gabinetes.

126. As entidades sindicais injustamente demonstram 
vergonha das atribuições do técnico judiciário. Todo 
servidor público efetivo deveria sentir orgulho do seu 
cargo e suas atribuições. A luta deveria ser pelo fim 
do desvio de função e pela imediata interrupção da 
terceirização das atividades legais do técnico, ou no 
reconhecimento e aceitação dessa realidade. Os pa-
trocinadores dessa bandeira defendem a continuidade 
do desvio de função e a usurpação das atividades do 
técnico judiciário por terceirizados e estagiários (ma-
nutenção do status quo). Deveriam seguir o exemplo 
dos técnicos do Banco Central, que têm orgulho de 
suas funções e não querem usurpar as atribuições 
dos analistas, e sim evitar que analistas do Banco 
Central realizem as atribuições do técnico.

Receita Federal, Polícia Federal e outros órgãos fiz-
eram semelhante alteração

127. De fato, as carreiras de nível médio da Polícia 
Federal, Polícia Civil do DF e Receita Federal pas-
saram a exigir nível superior para ingresso. Mas não 
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há qualquer semelhança com o Judiciário, pois tais 
alterações não se basearam na justificativa de que 
Agentes de Polícia realizam as mesmas atribuições de 
Delegados ou que Analistas da Receita Federal (antigo 
TTN) e Auditores-Fiscais da Receita Federal faziam a 
mesma coisa. Mesmo casos como o da Polícia Militar 
do Distrito Federal não são parâmetros, pelo simples 
fato de que não há outras carreiras envolvidas na mes-
ma estrutura.

128. Meirelles afirma que “na Receita Federal, o Fis-
cal de Rendas, que é investido de autoridade fiscal-
izatória, virou Auditor e teve suas atribuições preser-
vadas. O Técnico do Tesouro virou Analista (que não 
existia) e não houve choque de atribuições.

129. Mesmo assim, os sindicatos das duas categorias 
vivem às turras.

130. Na Polícia, onde também não havia cargo de nível 
superior, sua concessão para os agentes não interfer-
iu nas atribuições dos delegados, que são investidos 
de autoridade”.

131. O caso do TJ-RN é um paralelo válido. E no TJ-
RN o que se estabeleceu na prática foi uma carreira 
única. Como não se alterou o conjunto de atribuições 
do Técnico, o quadro atual permite ao Técnico do TJ-
RN que não percebe função de confiança se negar a 
realizar certas tarefas. Já o analista está obrigado por 
lei. E ganham o mesmo salário.

Propostas

132. Considerando a robustez dos argumentos lógi-
cos, ético-morais, jurídicos e técnicos apresentados 
nesse e numa série de documentos, entendemos que 
o pleito da alteração do requisito de ingresso de es-
colaridade do cargo de técnico judiciário é prejudicial 

à categoria, à carreira do auxiliar judiciário, à carreira 
do técnico judiciário, à carreira do analista judiciário, 
à prestação jurisdicional, às entidades sindicais, à so-
ciedade e, em última instância, ao Brasil.

133. O Sindjus-DF deveria propor um debate equilib-
rado para rediscutir a questão da alteração do requi-
sito de ingresso do cargo de técnico à luz dos novos 
argumentos apresentados, fortalecendo uma decisão 
racional e técnica, abandonando-se argumentos emo-
cionais e falaciosos.

134. Considerando o grave risco que se apresenta à 
carreira do analista, a entidade deveria abster-se de 
encabeçar esse pleito.

135. O sindicato deve apoiar iniciativas benéficas a 
toda a categoria, tais quais o combate ao desvio de 
função.

136. O sindicato deveria propor a valoração do tempo 
de serviço no cargo de técnico como pontuação no 
concurso de analista.

137. A categoria deveria abandonar bandeiras ardilo-
sas e nefastas como a do NS e abraçar a luta conjunta 
pela data-base.

Proponente
1.Guilherme Luiz Santos da Silva - MPDFT
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NÍVEL SUPERIOR PARA TÉC-
NICO É CONTRA A SOCIEDADE

Acesso à graduação de nível superior no Brasil

1.Segundo a OCDE - Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, apenas 14% dos adul-
tos brasileiros chegaram ao ensino superior. O índice 
está bem abaixo dos países membros da organiza-
ção tal como o Chile (21%), Colômbia (22%) e Costa 
Rica (23%). Os dados são da publicação Education 
at a Glance (2016) e compara dados de mais de 40 
países. Segundo o relatório, o Brasil ainda tem um 
longo caminho a percorrer na ampliação do acesso ao 
ensino superior e não conseguirá chegar aos índices 
dos países desenvolvidos nos próximos 50 anos dada 
a discrepância do gasto com educação por aluno. 
Segundo o relatório da OCDE, o gasto por aluno do 
ensino fundamental ao superior no Brasil foi de 5 mil 
dólares enquanto Luxemburgo, Noruega e EUA gas-
tam mais de 15 mil dólares.

2.Os dados acima vão ao encontro da Pesquisa Nacio-
nal de Domicílios (PNAD) divulgada pelo IBGE e retra-
tam as desigualdades no acesso a graduação pelas 
diferentes regiões do Brasil merecendo destaque o 
percentual de portadores da região Norte que chega a 
assombrosos 10,5%.

3.Essas pesquisas revelam que exigir a alteração do 
requisito de ingresso de escolaridade para o cargo de 
técnico judiciário fará com que sejam excluídos mais 
de 86% da população brasileira do acesso aos car-
gos públicos desse Poder. Fará do Poder Judiciário 
um Poder totalmente elitista onde todos os cargos de 
seus ocupantes (do técnico, passando pelo analista e 
chegando ao juiz) sejam restritos aos portadores de 
diploma em nível superior. 

4.Quando se considera que de acordo com pesquisa 
periódica conduzida pelo Instituto Paulo Montenegro 
em 2016, mais de 78% dos universitários sofrem com 
o analfabetismo funcional, ou seja, não conseguem 
compreender o que leem, exigir conclusão do curso 
de graduação é de uma crueldade atroz para o Bra-
sil de hoje. A pesquisa avaliou o modo de estudar, o 
tempo de dedicação, características sócios-culturais 
e formação. A conclusão é que muitos universitários 
entram na faculdade sem ter o hábito de estudo, apre-
nderam o conteúdo de forma superficial, costumam 
decorar ao invés de entender e muitos são analfabetos 
funcionais.

5.É relevante destacar que se busca a atualização 
intelectual do imenso potencial criativo e crítico da 
cultura brasileira, francamente espoliada e subjugada 
a mesquinhos interesses ideológicos e políticos que 
continuam a assolar um povo inculto, despreparado e 
aparentemente sem caminhos imediatos disponíveis 
ao seu próprio crescimento intelectual.

6.Não apenas por isso, e também porque estarmos 
situados no topo da pirâmide remuneratória e educa-
cional brasileira, servidores com interesses mais el-
evados que a tibieza mental, tripudiação, revanchismo 
barato e submissão mental, deveriam se abster de 
opinar acerca de assuntos que desconhecem comple-
tamente, ou não se debruçaram tempo suficiente, 
considerando todas suas nuances. Principalmente 
quando apresentados ao contraditório e a novos el-
ementos que não foram analisados.

7.Talvez essa dificuldade em compreender o que se lê, 
ou ainda estabelecer relação de causa e consequência 
seja um dos problemas dos que defendem bandeiras 
com potencial de destruir parcela da própria carreira.

8.A demanda corporativista dos técnicos descon-
hece totalmente a realidade brasileira e se aprovada 
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vai fechar as portas de acesso ao Poder Judiciário a 
imensa maioria da população. Hoje, muitas famílias – 
por necessidade – preferem que seus filhos busquem 
um emprego no serviço público antes de ingressar no 
ensino superior. O funil é estreito, mas é uma janela 
de oportunidade que se abre para milhões de jovens, 
adultos e mesmo idosos no acesso aos cargos públi-
cos. Com a aprovação da demanda corporativa, esse 
sonho será negado.

9.Casos como o da ex-catadora de latinhas Marilene 
Lopes que hoje é técnica do TJDFT ou o do ex-mora-
dor de rua Ismael Batista que hoje é técnico no STF, 
demonstram que em um país desigual como o Brasil 
o acesso aos cargos públicos é uma minúscula janela 
na busca da dignidade para a maioria da população 
brasileira. Infelizmente, essa janela irá se fechar em 
definitivo caso a demanda da alteração do requisito de 
ingresso seja aprovada em benefício próprio de uma 
pequena casta. Essa casta luta para fechar definitiva-
mente as portas do Poder Judiciário brasileiro sob o 
falso e ignorante argumento de se fazer justiça com 
os integrantes da carreira de técnico judiciário. Irão 
na realidade cometer uma gigantesca injustiça com 
os brasileiros e estrangeiros que sonham um dia em 
ser técnicos do Poder judiciário. O STF, CNJ, tribunais 
em geral e é claro os Poderes Legislativo e Executivo 
devem ficar atentos a essa manobra corporativista 
que, se consolidada, será um atentado à população 
brasileira, considerando sua atual realidade de ex-
clusão e desigualdades.

E como saem os estudantes do nível médio?

10.Os resultados do Brasil no programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês) 
mostram uma queda de pontuação nas três áreas 
avaliadas: ciência, leitura e matemática. A última pro-
va coordenada pela OCDE foi aplicada no ano de 2015 
em 70 países e o Brasil conseguiu ficar na 63ª posição 
em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em 

matemática. Se é que se pode comemorar algo assim, 
pelo menos no critério de igualdade entre os gêneros, 
meninos e meninas desempenharam de forma semel-
hante. Mostrando que estamos miseravelmente iguais 
na ignorância.

11.Especialistas afirmam que o dinheiro da educação 
deveria ser investido de forma mais inteligente. Pelo 
jeito, essa lição não vem sendo feita, pois caímos no 
ranking em relação à última prova aplicada em 2012.

Propostas

12.O sindicato deve apoiar o debate equilibrado dos 
pontos mais sensíveis da alteração do requisito de in-
gresso do cargo de técnico para que não se cometa 
nenhuma injustiça, fortalecendo uma decisão racional 
e técnica. Abandonando-se argumentos emocionais e 
falaciosos.

13.Considerando o grave risco que se apresenta à 
carreira do analista, a entidade deveria abster-se de 
encabeçar esse pleito.

14.O sindicato deve apoiar iniciativas benéficas a toda 
a categoria, tais quais o combate ao desvio de função.

15.O sindicato deveria propor a valoração do tempo 
de serviço no cargo de técnico como pontuação no 
concurso de analista.

16.A categoria deveria abandonar bandeiras ardilosas 
e nefastas como que prevê a alteração do requisito de 
ingresso de escolaridade do cargo de técnico e abra-
çar a luta conjunta pela data-base.

Proponente
1.Guilherme Luiz Santos da Silva - MPDFT
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RESOLUÇÃO: SUSPENSÃO DO 
PLEITO DA ALTERAÇÃO DO 
REQUISITO DE INGRESSO DO 
CARGO DE TÉCNICO

1. Não houve debate suficiente junto à categoria do 
PJU/MPU no Distrito Federal sobre a alteração do 
requisito de ingresso (escolaridade) do cargo do téc-
nico judiciário (NS). Observou-se apenas a divulgação 
panfletária da bandeira sem equilíbrio de forças entre 
favoráveis e opositores.

2. Não foram localizados documentos, convocações 
e deliberações sobre o tema no âmbito do Sindjus-
DF anteriores à realização da XIX plenária nacional 
da Fenajufe, realizada em João Pessoa na Paraíba em 
outubro de 2015 que decidiu no âmbito da Fenajufe 
sobre encampar a luta pela alteração do requisito de 
ingresso.

3. A bandeira do NS carrega o ardil de propor um 
“provimento derivado (de cargo público) homeopáti-
co” através da mudança de cada uma das configura-
ções legais do cargo público para transformá-lo em 
outro. Primeiro o requisito de ingresso. Depois as 
atribuições. A nomenclatura e tabela de remuneração, 
por fim. A astúcia do pleito é a burla paulatina da Con-
stituição e da legislação.

4. Considerando a demanda como um projeto de 
várias facetas, a bandeira do NS visa à consecução 
do seguinte:

(i) manter parcela considerável dos servidores do 
PJU/MPU refém de um projeto longo e complexo, 
posto que cada passo depende de alterações legislati-
vas demoradas.

(ii) dividir a categoria, em um projeto político que se 
capitaliza no medo. Através do terror, sindicalistas 
profissionais instrumentalizam mentes para conqui-
star cargos nas entidades sindicais (e, quem sabe, no 
meio político-partidário).

(iii) manutenção do desvio de função, pois parte (ap-
enas parte) dos técnicos pretende se manter no exer-
cício das atribuições dos analistas, mais complexas 
e desafiadoras, geralmente acompanhadas das mais 
altas gratificações e de prestígio (ascensão funcional).

(iv) congelamento da remuneração do analista, 
através da pressão que as entidades farão junto à ad-
ministração, ao Executivo e ao Legislativo justificando 
que a futura carreira do técnico de nível superior está 
defasada no que tange a remuneração frente outras 
carreiras de nível superior.

(v) futura extinção do cargo do analista, pois, por uma 
questão de economicidade, a administração optará 
pelo cargo mais barato (o do técnico) em detrimento 
do analista, considerando inalterado o endêmico des-
vio de função e a lenta equiparação salarial.

5. O cargo do técnico não está em processo de extin-
ção, considerando que a demanda continua crescente 
com relação a candidatos de nível médio de escolari-
dade.

6. Leciona Hely Lopes Meirelles: “a legalidade, como 
princípio de administração, significa que o administra-
dor público está, em toda sua atividade funcional, su-
jeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem 
comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob 
pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabi-
lidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso” 
(grifamos). Portanto, não cabe propor que o cargo de 
técnico “evoluiu” e que o NS corrigiria eventual dife-
rença entre a lei e a situação de fato.
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7. As atribuições de analistas e técnicos são diferen-
tes e devem ser respeitadas. A categoria deve se posi-
cionar contra o desvio de função, não a favor de sua 
legitimação com uma alteração legislativa.

8. O projeto atual não contempla situações esdrúxulas 
que podem advir da revogação do AQ de graduação 
de nível superior decorrente de sua exigência como 
requisito de ingresso.

9. A bandeira do NS advoga pela extinção do auxiliar 
judiciário.

10. Não é possível uma defesa moral do NS, pois a 
bandeira carrega em seu bojo a provável extinção do 
cargo do analista sem provar que esse risco inexiste.

11. A bandeira mente ao apontar que há um “super 
abismo salarial” entre analistas e técnicos, quando, na 
verdade, os reajustes sempre foram no mesmo per-
centual, com ligeira vantagem para o técnico.

12. O cargo de técnico é a 6ª carreira mais bem paga 
do serviço público federal, enquanto o cargo de anal-
ista é a 16ª mais bem paga. Esse é o verdadeiro abis-
mo salarial.

13. O argumento de que a manutenção do nível mé-
dio para o técnico judiciário dificulta futuros reajustes 
para a categoria também não se sustenta, pois os in-
terlocutores do Executivo analisam a questão remu-
neratória apenas sobre o aspecto orçamentário, ou 
seja, consideram quanto percentualmente pode ser 
acrescido no orçamento dos Poderes.

14. Os defensores da bandeira argumentam que a ad-
ministração economizará com a contração de servi-
dores que recebem como nível médio, mas realizam 
tarefas de nível superior, atendendo ao princípio da 
Economicidade.

15. Afirmam que a alteração de uma palavra na lei trará 
reconhecimento e valorização aos ocupantes do cargo 
de técnico judiciário.

16. Ignoram os defensores desse pleito que o Brasil é o 
8° país com mais analfabetos no mundo e que só 14% 
dos adultos brasileiros têm nível superior, portanto a 
exigência de nível superior para ingresso no PJU seria 
fatal elitização da categoria.

17. Fora a questão ética e social que se apresenta: é 
justo fechar uma porta pela qual se passa? Ou seja, é 
razoável que os técnicos que entraram no serviço pú-
blico através de um cargo que exigia nível médio e que 
tenham concluído seus estudos graças à remuneração 
recebida, agora se arvorem em negar essa possibili-
dade a uma miríade de outros jovens?

18. Argumenta-se que o direito da minoria não foi res-
peitado, instaurando-se no seio da categoria verdadei-
ra “Tirania da maioria”, ignorando-se que a democracia 
não pode se divorciar nunca do conceito de justiça.

19. Para evitar que a democracia sindical se revele 
tirânica, apelamos ao bom senso de negar apoio a 
pautas potencialmente nocivas, quando há alternativas 
outras.

20. Nem a elevação da escolaridade, nem a sobre-
posição de tabelas corrigem o desvio de função. Um 
técnico que realiza atribuições legais do cargo de 
analista judiciário sem receber FC poderá pleitear na 
Justiça, com base na Súmula nº 378/STJ, a diferença 
salarial e o imediato retorno às suas atividades, mesmo 
se aprovadas a sobreposição e o nível superior para 
técnico judiciário.

21. Abundam os exemplos de carreiras que fizeram al-
terações semelhantes e encontram-se às turras com 
usurpação de atribuições e ADIns requisitando a incon-
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stitucionalidade de medidas nesse sentido.
22. Os detalhamentos dos argumentos apresentados 
anteriormente encontram-se na tese apresentada 
nesse mesmo congresso de nome “Eni-éssi: de ban-
deira à farsa”.

Propostas

23. O Sindjus-DF deveria propor um debate equilib-
rado para rediscutir a questão da alteração do requi-
sito de ingresso do cargo de técnico à luz dos novos 
argumentos apresentados fortalecendo uma decisão 
racional e técnica. Abandonando-se argumentos emo-
cionais e falaciosos.

24. Considerando o grave risco que se apresenta à 
carreira do analista, a entidade deveria abster-se de 
encabeçar esse pleito.

25. O sindicato deve apoiar iniciativas benéficas a toda 
a categoria, tais quais o combate ao desvio de função.

26. O sindicato deveria propor a valoração do tempo 
de serviço no cargo de técnico como pontuação no 
concurso de analista.

27. A categoria deveria abandonar bandeiras ardilosas 
e nefastas como a do NS e abraçar a luta conjunta pela 
data-base.

Proponente
1.Guilherme Luiz Santos da Silva - MPDFT
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Ratificar as deliberações so-
bre o NS !

1.Como é do conhecimento de todos, os  delegados 
da XIX Plenária Nacional da Fenajufe aprovaram, por 
ampla maioria, a instituição da exigência do nível su-
perior como requisito para ingresso no cargo de téc-
nico judiciário e do MPU; 

2.No dia 05 de outubro de 2015, a fenajufe proto-
colizou o ofício de nº 167/2015 encaminhando a pro-
posta de anteprojeto de lei que altera dispositivo da lei 
11.416/2006 , mudando o requisito de escolaridade 
do cargo de técnico judiciário de nível “médio” para 
“superior”. 

3.No âmbito do DF, essa discussão não é nova e já 
temos decisão de Congressos anteriores que aprovar-
am a exigência do nível superior como requisito de 
ingresso no cargo de Técnico Judiciário e do MPU. 
Ademais, quem já está há mais tempo na categoria 
sabe muito bem que o sindjus sempre teve interesse 
em viabilizar esse pleito que é de toda a categoria.

4.Ficou bem claro no documento apresentado pela 
fenajufe à Comissão de carreira do STF que a pro-
posta não implicaria em nenhum gasto orçamentário, 
tratando-se apenas de mudança de exigência para 
ingresso no cargo, sem nenhuma tabela de sobre-
posição salarial.

5.A atual diretoria do sindjus  e a anterior, para não 
ser injusto, sempre tiveram como plano de lutas a 
valorização do cargo de técnico judiciário. Com base 
nisso, estamos atuando para que todas as medidas 
necessárias sejam implementadas para a aprovação 
desse pleito da categoria. Já até elegemos, interna-
mente, uma comissão com diversos coordenadores 
para atuar em conjunto com a fenajufe no STF e par-
lamento. 

6.Percebemos que boa parte dos analistas, oficiais de 
justiça, agentes de segurança e técnicos tem acompan-
hado essa discussão e visto com bons olhos os seus 
desdobramentos. 

7.Agimos com responsabilidade e jamais deixaremos 
de defender os pleitos específicos de cada cargo. 
Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi instalado no DF, 
recentemente, um núcleo de analistas para tratar das 
questões específicas desse cargo. 

8.Como um sindicato da base da fenajufe não podemos 
deixar de respeitar as suas deliberações; 

9.Reiteramos, dessa forma, a decisão pela exigência 
do nível superior para o cargo de técnicos decidido em 
Plenárias e Congressos recentes da Fenajufe;

10.Algumas entidades de classe estão fazendo ataques 
pontuais e tentando capitalizar o descontentamento 
de alguns analistas, entretanto, não nos curvaremos 
ao posicionamento de uma minoria em detrimento da 
vontade legítima e justa da maioria que referendou tais 
pedidos nas instâncias do sindjus e fenajufe;

11.Devemos ratificar e divulgar para toda a base, fa-
zendo-os entender os motivos justos e legítimos da 
valorização do Cargo de Técnico Judiciário;

12.Combater práticas antissindicais de qualquer Asso-
ciação que paute sua conduta em atos contrários ao 
que foi deliberado e aprovado pela categoria em todas 
as instâncias deliberativas do sindjus e fenajufe;

13.Marcar audiências no STF para que  envie o PL do 
NS de imediato para  o Congresso Nacional.

Proponente: Delegado 
Eldo Luiz Pereira de Abreu
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7º Congresso do Sindjus/DF
Brasília, 19, 20 e 21 de maio 
de 2017

Proposta de Resolução

de acordo com a pauta do Congresso do Sindjus:
 
1.(   ) Conjuntura nacional e internacional 
2.(   ) Balanço da atuação da Diretoria
3.( X ) Carreira
4.(   ) Desfiliação da CUT
5.(   ) Alterações estatutárias e regimento eleitoral
6.(   ) Reformas da Previdência e Trabalhista
7.(   ) Reajuste Salarial e Data-base
8.(   ) Defesa da Justiça do Trabalho
9.(   ) Moções

Proposta:
1.As discussões sobre carreira própria dos servidores 
do STF foi o ponto inicial de uma polêmica que ainda 
persiste nos diversos fóruns de discussão dos servi-
dores do Poder Judiciário e do MPU***;

2.Entendemos que deve ser respeitado o direito de se 
propor carreira exclusiva para um determinado tribu-
nal, assim como deve ser respeitado, também, o di-
reito de se contrapor a essa proposta. O escopo dessa 
resolução visa rechaçar a insistente tentativa opor-
tunista de alguns dirigentes de entidades de classe 
em defender as carreiras exclusivas. 

3.O fato do servidor pertencer a um Tribunal Superior 
não quer dize que ele seja funcionalmente superior, 
por exemplo, ao seu colega lotado noutro tribunal 
de primeira instância. Os servidores do STJ não são 
melhores nem piores que os servidores do TJDFT. 
Reconhecemos nesses órgãos, especificidades, no 

entanto, isso nada tem a ver com a capacidade laboral 
e desempenho diferenciado de seus servidores. 

4.Não parece ter sentido que os efeitos da corrosão in-
flacionária atinja uns servidores privilegiados da cúpula 
do Judiciário, e a outros não. Está evidente que o ar-
rocho salarial fala mais forte e impõe alguns a vontade 
de resolver os seus problemas e ignorar a coletividade. 
O corporativismo é uma lástima!

5.Há um equívoco em achar que o STF e os Tribunais 
Superiores podem ser considerados Tribunais aparta-
dos da estrutura dos demais órgãos. O Poder Judi-
ciário é uma locomotiva harmônica na qual os Tribu-
nais Superiores dirigem as outras composições, essa 
organização sistêmica começa pelo comando irradia-
dor do artigo 2º da CF espalhando-se pelos artigos, 61, 
96 e 99. 

6.Ora, se é para separar, que então estabeleçam 
condições para que os Tribunais considerados inferi-
ores, do ponto de vista jurisdicional, possam fazer o 
mesmo, conferindo-lhes constitucionalmente prerrog-
ativa legislativa para proporem seus próprios projetos 
diretamente no Congresso Nacional;

7.As Justiças Federal, Trabalhista, Militar e Eleitoral fa-
zem parte do Poder Judiciário da União, cabendo aos 
órgãos de cúpula de cada ramo a iniciativa de lei para 
instaurar o processo legislativo, conforme dispõe o art. 
61 da Carta Magna: A iniciativa das leis complementar-
es e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

8.Desse dispositivo extrai-se que os Tribunais Region-
ais da Justiça Eleitoral, Trabalhista e Federal não pos-
suem iniciativa de lei, ficando reféns, à mercê da boa 
vontade dos Tribunais Superiores (TSE, TST e STJ) 
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para o encaminhamento de seus respectivos projetos. 
Na questão da carreira exclusiva, os Tribunais Supe-
riores podem estar se valendo de uma facilidade, de 
um atalho constitucional que os demais Tribunais Re-
gionais não possuem; 

9.A visão de conjunto entre os ramos do Poder Judi-
ciário da União é observada também no momento da 
proposta orçamentária que é assinada coletivamente 
pelos presidentes das cúpulas dos Tribunais integran-
tes do PJU, assim está previsto no art. 99 da Con-
stituição: 1º - Os tribunais elaborarão suas propostas 
orçamentárias dentro dos limites estipulados conjun-
tamente com os demais Poderes na lei de diretrizes 
orçamentárias.

§ 2º - O encaminhamento da proposta, ouvidos os 
outros tribunais interessados, compete:
I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores,com a 
aprovação dos respectivos tribunais;

10.Tal discussão sobre a carreira exclusiva para as 
Cortes de Brasília vem justamente na contramão da 
recente audiência pública do CNJ de aprimoramen-
to dos serviços da primeira instância cuja melhoria 
passa necessariamente pela valorização salarial dos 
servidores do 1º Grau, jurisdição que é a base larga 
da pirâmide do PJU. 

11.São aguardados naturais embates tanto no âmbito 
do PJU quanto no Congresso caso o Supremo en-
caminhe projeto reajustando, por exemplo, em 50% 
a remuneração dos seus próprios servidores e 0% de 
aumento para os servidores da Justiça Trabalhista, 
Federal, Eleitoral e Militar; 

12.Com a fragmentação da carreira, é preciso fazer 
cuidadosa análise constitucional, legal e administra-
tiva sobre os impactos que provocarão na estrutura 
do PJU com as propostas de PCS específico; 

13.Constrangedor para o presidente do STF, que é 
também presidente do CNJ, ter que despachar em 
dois órgãos com servidores recebendo salários dife-
renciados. E como cobrar da base da pirâmide do PJU 
o cumprimento de metas se o vértice tem tratamento 
diferenciado?

14.Não se pode trazer para a estrutura do PJU uma 
relação salarial de apartheid funcional, algo que não 
condiz com a justiça que deve imperar nos Tribunais;
 
15.O momento é de reunir forças, justamente nas 
crises é que se espera serenidade e responsabilidade 
dos dirigentes do PJU. 

Resolve: 

12.Combater, decisivamente, toda e qualquer frag-
mentação da categoria no tocante à questão das car-
reiras exclusivas;

13.Defender carreira única no PJU e similaridade no 
que for possível entre os servidores do PJU e MPU. 

***  Parte expressiva da fundamentação dessa pro-
posta foi baseada no texto formulado pelo então diri-
gente sindical da FENAJUFE, João Batista, e publicado 
no portal da fenajufe.

Proponente: Delegado 
Eldo Luiz Pereira de Abreu
Márcio Denilson
Júnior Alves
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A (DES) ORGANIZAÇÃO SINDI-
CAL DOS 
TRABALHADORES DO MPU: 
COMO UNIFICAR?

1.A presente tese tem por objetivo fomentar a dis-
cussão sobre o MPU, uma vez que, nas últimas re-
uniões ampliadas, plenárias e congressos muito pou-
co se tem discutido sobre o tema.

A Instituição 

2.Antes de 1988, o Ministério Público fazia parte da 
estrutura do Ministério da Justiça e funcionava como 
advocacia do governo. Apenas no processo crimi-
nal representava a sociedade.  Com a Constituição 
de 1988, o MP ganhou autonomia e independência 
em relação aos outros poderes e ampliou suas atri-
buições, passando a investigar crimes contra o pat-
rimônio público, aos direitos do consumidor, ao meio 
ambiente, dentre outros. 

3.Nos últimos anos o Ministério Público tem se de-
stacado pela atuação de diversos procuradores, den-
tre eles Luiz Francisco de Souza, que demonstrou 
como ninguém o que o Ministério Público é capaz de 
fazer em favor da sociedade com os novos poderes 
atribuídos. 

4.Infelizmente, na relação com os servidores pouca 
coisa mudou. Boa parte dos procuradores peca pela 
soberba, por se sentirem acima dos outros mortais. 
Por não perceberem que todos nós temos o mesmo 
valor ainda que desempenhando funções e ganhando 
salários diferentes. Enquanto a relação dos procura-
dores e servidores for autoritária quem estará per-
dendo, além dos servidores, será a instituição e a 
sociedade. 

Importância dos servidores no trabalho do MPU 

5.Os servidores têm um papel fundamental na institu-
ição. Sem o nosso trabalho, o MP simplesmente não 
funcionaria. Infelizmente essa importância não é devi-
damente reconhecida e os servidores do quadro não 
são valorizados.

6.A instituição tem sido conduzida ao longo desses 
anos de uma forma que visa segregar cada vez mais 
os servidores dos procuradores e principalmente das 
decisões administrativas. A gestão Administrativa e In-
stitucional é prova disso. 

7.Autoritária e extremamente soberba, a atual adminis-
tração não dialoga com os servidores. Apenas comu-
nica suas decisões. A imposição do ponto eletrônico 
como controle e a jornada de 40 horas semanais 
demonstram que o MPU está na contramão no que se 
refere à gestão de recursos humanos.  

8.Além disso, a administração do MPU prefere ocupar 
os cargos mais importantes e estratégicos, sobretudo 
nos gabinetes, por servidores sem concurso público. 
Essa política é um grave desrespeito aos servidores 
de carreira, que são sistematicamente preteridos. Tal 
situação leva a desmotivação, além de ser um elemen-
to dificultador para o atendimento das demandas da 
categoria.

A requisição e a contratação no MPU

9.Antes de 1988, o quadro de pessoal do Ministério 
Público da União era formado parte por servidores 
concursados, selecionados pelo DASP, outra parte 
por  requisitados de outros órgãos públicos e outra 
era contratada sem concurso. Com a nova legislação, 
houve a possibilidade de efetivação nos quadros do 
MPU de uma parte desses servidores requisitados e 
contratados. A  partir da Lei Complementar n.º 75, que 
regulamentou os novos dispositivos constitucionais 
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sobre o MPU, teve início a realização dos concursos 
próprios para o seu quadro técnico-administrativo. 

10.Mesmo com a realização destes concursos e o 
ingresso de milhares de novos servidores, ainda é 
muito comum a contratação de servidores sem vín-
culo, principalmente na PGR. A maioria dos cargos de 
assessoria jurídica, por exemplo, ainda é ocupada por 
servidores sem concurso público. Isso é inaceitável 
numa instituição onde a maioria dos servidores tem 
formação superior em Direito. Não é rara a existência 
de nepotismo  cruzado na contratação da assessoria 
dos procuradores e dos juízes. O difícil é comprovar 
esse tipo de nepotismo. 

Treinamento e capacitação não é prioridade 

11.A área de treinamento e capacitação do MPU é 
extremamente fraca. Mesmo existindo recursos fi-
nanceiros, a instituição não avança neste aspecto e a 
ESMPU - Escola Superior do MPU - prioriza os pro-
curadores e apenas a área do Direito. Infelizmente, o 
MPU prefere gastar contratando pessoas de fora do 
que investindo no aperfeiçoamento do seu próprio 
quadro. 

A (des) organização dos servidores do MPU 

12.Historicamente, a organização dos trabalhadores 
é tem sido fundamental para a defesa dos direitos e 
para a conquista de melhorias nas condições de tra-
balho. No MPU não é diferente. Os servidores devem 
se organizar cada vez mais e melhor. 

13.É fato que a atual (des) organização sindical do 
MPU - Sindicatos Unificados X Sinasempu é confusa 
e conflitiva. Não existe ainda uma entidade que uni-
fique esses dois pólos, que apesar das diferenças e 
das divergências, têm legitimidade, pois representam 
setores da categoria. O que não pode é que estas dife-
renças atrapalhem o conjunto dos servidores, como 

vem acontecendo. É notório que os servidores não se 
entendem e isso nos enfraquece diante da Administra-
ção e dos procuradores. 

Sinasempu: o único? 

14.O Sinasempu quer se impor como ÚNICO repre-
sentante dos servidores do MPU. Essa postura é auto-
ritária. O pensamento único é coisa de fascista. A diver-
sidade deve ser respeitada. Além do mais, o Sindjus/DF 
foi criado já unificado com o MPU, em 1990, enquanto 
que o Sinasempu surgiu bem depois, em 1995. Tanto 
o Sinasempu, como os sindicatos unificados nos es-
tados representam partes do MPU que devem ser re-
speitadas. 

Histórico da organização sindical do MPU

1990 – Sindjus/DF

15.Primeiro Sindicato totalmente unificado: Judiciário 
e MPU.

16.Em 1990, é criado, em Brasília, o primeiro sindicato 
com sua base totalmente unificada. Além de todos os 
ramos do Judiciário, inclusive o Tribunal de Justiça 
(que no DF faz parte da União), o Sindjus/DF foi o 
primeiro sindicato unificado com o MPU e, portanto, 
o primeiro representante sindical da categoria, ainda 
que localmente. 

17.Com a unificação das bases do MPU e Judiciário, a 
perspectiva colocada foi de avanço sindical e organi-
zativo das duas categorias. A expectativa tinha que ser 
essa tendo em vista a grande similitude de funciona-
mento dos dois segmentos e um perfil social e político 
bastante assemelhado.

1992 -  Criação da FENAJUFE

18.O processo de unificação das entidades sindicais do 
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Judiciário teve início com a criação da FENAJUFE no 
final de 1992. Naquele momento, a maioria das enti-
dades sindicais do judiciário federal era dividida por 
ramo. Unificação com o Ministério Público da União 
existia apenas no Distrito Federal.

19.A criação da Fenajufe deu um grande impulso na 
organização dos trabalhadores do Judiciário e logo 
em seguida começou-se a vislumbrar a unificação 
sindical com o MPU. Desse período para hoje, houve 
um avanço considerável, tanto político, como de or-
ganização. A imensa maioria dos sindicatos hoje são 
unificados no judiciário federal, alguns ampliando sua 
base para os trabalhadores do MPU.

1994 – Plenária Nacional da Fenajufe aprova unifi-
cação entre Judiciário e MPU 

20.Como desdobramento natural das discussões e 
deliberações dos fóruns dos trabalhadores nos esta-
dos, na 2ª Plenária Nacional da Fenajufe realizada em 
1994, foi aprovada a ampliação da base da Fenajufe 
para abranger os trabalhadores do Ministério Público. 
A experiência positiva das unificações estaduais, jun-
to com a necessidade de se criar uma representação 
nacional para os trabalhadores ministeriais, foram 
as principais motivações para a deliberação daquela 
plenária.

21.Abria-se um período de grande significação para 
os dois segmentos, pois a unificação nacional som-
ada com as unificações  estaduais, dava a impressão 
de que aconteceria num maior ritmo, iria fortalecer 
política e materialmente as categorias. Também 
demonstrou a disposição da categoria do Judiciário, 
que hoje tem mais de 100 mil trabalhadores do MPU, 
que somam pouco mais de 15 mil servidores, en-
tre ativos e inativos, espalhados em todo Brasil, por 
começarem a perceber que a luta é uma só. 

22.Deve-se ressaltar, todavia, que a consciência de um 
coletivo é construída gradativamente. A idéia de unifi-
cação, numa época em que prevalece o individualismo, 
evolui aos poucos.

1995 – Um ano marcante para o MPU

23.1995 foi um ano importante para os trabalhadores 
do Ministério Público da União. Ele marca o início do 
processo de efetiva unificação das categorias do Ju-
diciário e MPU, com a ratificação no II Congresso da 
Fenajufe da deliberação da II Plenária Nacional da en-
tidade realizada no ano anterior (1994) que aprovou a 
unificação das bases do MPU e Judiciário Federal. Foi 
um ano importante e também emblemático pois nesse 
ano foi criado o Sinasempu – Sindicato Nacional dos 

Servidores do MPU.

24.Aproveitando o vácuo deixado pela Fenajufe que, 
por diversos motivos, não conseguiu encaminhar a 
contento as demandas dos trabalhadores do MPU, 
um grupo de servidores criou o sindicato nacional. Na 
oportunidade, a Fenajufe e sindicatos unificados aler-
taram para a precipitação daquela iniciativa, visto que 
no entendimento das entidades unificadas, antes de se 
fundar um sindicato específico do Ministério Público, 
seria necessário aprofundar o debate, inclusive com a 
participação da federação e sindicatos filiados.

25.Entretanto, o apelo foi ignorado e o sindicato nacio-
nal foi criado. A partir daquela data, a política de fortal-
ecer as duas categorias através da unificação sindical 
ficou muito prejudicada. Primeiro porque muitas dis-
torções dos sindicatos de trabalhadores do Judiciário 
Federal não encaminharam as deliberações da plenária 
e do congresso nacional da entidade. E, segundo, 
pela rasteira e injustificada campanha de difamação e 
ataques da direção do Sinasempu contra a Fenajufe e 
sindicatos unificados. 
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O Sinasempu

26.A criação do Sinasempu, em 1995, aconteceu 
porque na maioria dos estados o MPU não havia 
sindicatos unificados. Naquele momento, a então di-
reção da Fenajufe tinha consciência das debilidades 
da entidade e pretendia superá-las encaminhando to-
das as reivindicações dos trabalhadores do MPU e do 
judiciário federal. O que se questionou e se questiona 
até hoje é a divisão das categorias em duas entidades 
nacionais. Avaliou-se na época que seria muito mais 
eficaz, viável e correto do ponto de vista político e or-
ganizativo que as duas categorias estivessem unifica-
das numa única entidade nacional e únicas entidades 
estaduais.

27.O caminho da divisão seguido pelos dirigentes do 
Sinasempu, em nossa avaliação enfraqueceu o poten-
cial de luta dos trabalhadores dos dois segmentos e 
tem provocado efeitos danosos em seus processos de 
luta. É fundamental dizer que o processo de criação e 
construção do Sinasempu foi baseado numa sórdida 
campanha de ataques grosseiros e rasteiros dirigidos 
aos sindicatos unificados e à Fenajufe.

28.Hoje o Sinasempu é uma realidade que não pode 
ser desprezada, assim como são os sindicatos uni-
ficados em Alagoas, Distrito Federal e Maranhão e a 
Fenajufe. O que é preciso fazer é preciso buscar uma 
forma de entendimento e unidade entre os diversos 
representantes da categoria. É preciso encontrar uma 
forma de falar a mesma língua, sobretudo nas nego-
ciações com a Administração ou no Congresso Na-
cional. 

Fenajufe como alternativa concreta de unificação 

29.A Fenajufe é uma alternativa concreta para unifi-
car todos os sindicatos existentes no MPU, incluindo 
o Sinasempu. Para isso tem estrutura, história e ex-
periência. Umas das grandes qualidades da Fenajufe 

são os constantes fóruns de discussão e deliberação 
como as reuniões ampliadas, plenárias e congressos. 
Mesmo que nos últimos anos as divergências inter-
nas e partidárias muitas vezes tenham sobrepujado os 
reais interesses da categoria, como a questão do ponto 
eletrônico e da jornada no MPU, a Fenajufe é uma enti-
dade que muito pode contribuir para os servidores do 
MPU e por isso acreditamos que vale a pena lutar pela 
sua melhoria e seu fortalecimento.

Filiação do Sinasempu à Fenajufe ou criação de uma 
federação própria?

30.Para que a unificação dos sindicatos do MPU acon-
teça existem dois caminhos. O primeiro e mais simples 
seria a filiação do Sinasempu à Fenajufe. As duas enti-
dades ganhariam muito se somassem forças no lugar 
de alimentarem essa eterna guerra. A filiação só traria 
benefícios aos filiados do MPU, que se fortaleceria 
também dentro da Fenajufe. Infelizmente, a atual di-
reção do Sinasempu além de defender o pensamento 
único, prega o ódio à Fenajufe como se os servidores 
do Judiciário fossem nossos inimigos.

31.O melhor seria que não só o MPU e o Judiciário es-
tivessem juntos na Fenajufe, mas também a Advocacia 
Geral da União e a Defensoria Pública da União. Deste 
modo todos os trabalhadores da Justiça estariam rep-
resentados por uma mesma entidade.

32.O outro caminho, mais complexo, seria a criação 
de uma federação específica para o MPU. Neste caso, 
o MPU, Judiciário, AGU e DPU poderiam se unificar via 
Confederação. Nos dois casos, é necessário que exista 
um entendimento entre o Sinasempu e os sindicatos 
unificados e suas bases. 

Descrença dos servidores em relação às entidades

33.A existência de dois modelos antagônicos que se 
degladiam o tempo inteiro têm gerado insatisfação e o 
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afastamento da categoria dos sindicatos. A descrença 
ampliou muito nos últimos anos. É necessário que 
algo concreto aconteça na organização sindical do 
MPU para que a categoria possa voltar a acreditar no 
sindicato como instrumento de luta.  

Seminário Estadual sobre organização sindical do 
MPU 

34.Propomos que o Sindjus-DF realize seminários es-
taduais ou regionais, para discussão da real situação 
organizativa da categoria dos trabalhadores ministeri-
ais no Distrito Federal. Em seguida, propomos que a 
Fenajufe realize um grande Seminário Nacional sobre 
Organização Sindical do MPU com o objetivo de dis-
cutir e definir que tipo de organização é melhor para 
os trabalhadores ministeriais. Buscar o caminho da 
unidade e do entendimento, mas respeitando sempre 
as diferenças. A guerra interna só beneficia a Admin-
istração.  

Brasilia-DF 14 de maio de 2017.
assina

Laércio Bernardes dos Reis 
Servidor do MPU-DF (PGR)
Delegado sindical
Muda Sindjus
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A FACE NEFASTA DA “MOD-
ERNIZAÇÃO” DO MPF 

I - IMPORTÂNCIA DO MPF PARA A SOCIEDADE 

1. O Ministério Público Federal (MPF) é o maior dos 
ramos do MPU e tem entre as suas principais atri-
buições a defesa dos interesses do povo brasileiro e 
o combate a todo tipo de injustiça, corrupção e todas 
as formas de discriminação e exploração. Também 
cabe ao MPF proteger direitos sociais, difusos e in-
dividuais, o respeito às leis nacionais e à observância 
dos princípios e normas que garantem a democracia. 

2.Assim, do mesmo modo que um engenheiro trab-
alha para construir um prédio ou uma ponte, que um 
professor tem o dever de ensinar, um bombeiro de 
salvar vidas, quem trabalha no MPF tem o DEVER de 
atuar na defesa da sociedade e do regime democráti-
co.

“Defesa dos direitos da coletividade

O Ministério Público Federal atua em todo o Brasil e 
em cooperação com outros países.
Defende os interesses de todos os brasileiros previs-
tos na Constituição e nas leis federais, como:
• os direitos humanos;
• a democracia, os direitos políticos, a nacionalidade e 
o devido processo eleitoral;
• o respeito às diferenças de etnia, sexo, crença e de 
condição psicofísica;
• a correta aplicação das verbas em educação, saúde 
e segurança;
• a proteção do meio ambiente, dos índios, das crian-
ças, dos adolescentes e dos idosos;
• a preservação do patrimônio cultural;
• o respeito à ordem econômica e aos direitos do con-
sumidor;
• o acesso a serviços públicos de qualidade;

• o combate à corrupção”
Fonte: Site da PGR acesso em 07/03/2013 disponív-
el em http://www.pgr.mpf.gov.br/conheca-o-mpf/
publicacoes/folheteria-tematica/09_web_folheteria_
mpf_101.pdf

3.No lugar do MPF colocar todas as suas energias no 
cumprimento do seu papel institucional e procurar 
formas para solucionar os graves problemas da socie-
dade, a Administração tem levado o MPF a focar sua 
atuação muito mais na burocracia interna. 

4.Para isso estão sendo gastos milhões de reais dos 
cofres públicos num suposto projeto de “moderniza-
ção”, proposto pela Fundação Getúlio Vargas, e que 
começa a mostrar, depois de alguns anos, os seus 
primeiros efeitos práticos, que nada tem de “moderni-
zante” ou de positivo, muito pelo contrário. Os resulta-
dos da dita “modernização” tem provocado a desvalo-
rização dos servidores, a ameaça de extinção de cargos 
e mudanças substanciais de atribuições por portaria, o 
que é ilegal; a formação de uma casta entre os servi-
dores e consequentemente a indignação da maioria; e 
a ampliação da terceirização, que significa privatização, 
além de ser uma forma de burla ao concurso público, e 
que por isso deveria ser combatida  pelo MPF. 

II. DESGASTE DO MPF PODE CONTRIBUIR PARA 
APROVAÇÃO DA PEC 37

5.O MPF, assim como todo MP brasileiro, passa por 
um momento delicado devido à tramitação da PEC 
37, que pode acabar com o poder de investigação do 
Ministério Público, enfraquecendo a instituição.

6.As chances da PEC ser aprovada são grandes, pois 
nunca o Ministério Público, especialmente o MPF, 
esteve tão desgastado e combalido como está agora, 
nem mesmo no período comandado por Geraldo Brin-
deiro, sobretudo no Congresso Nacional e diante dos 
movimentos sociais. 
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7.Parte desse desgaste foi provocado por denúncias 
de prevaricação  referente à Operação Vegas e no caso 
Roseana Sarney em processos eleitorais do TSE. Além 
disso, a licitação dos tablets no dia 31 de dezembro de 
2012, quando não havia expediente, apenas regime de 
plantão, e o suposto direcionamento da licitação para 
privilegiar uma marca determinada– a Apple, o que é 
ilegal, provocou espanto e indignação.   

8.A reportagem da revista Carta Capital sobre a ex-
istência de um “ninho de arapongas” em pleno Minis-
tério Público  também desgastou a imagem do MPF 
diante da sociedade. Segundo a reportagem, publi-
cada em 15 de fevereiro de 2012, o CNMP e a PGR in-
stalaram ex-espiões do Exército com acesso às infor-
mações funcionais e pessoais de todos os servidores 
e procuradores da República, no caso do CNMP tam-
bém dos servidores e promotores estaduais do país, 
além de processos e sindicâncias internas sob sigilo. 

9.Por estranha coincidência, a contratação dos coro-
néis da inteligência do Exército na PGR e CNMP, acon-
teceu num momento em que o país tem finalmente 
criada uma Comissão Nacional da Verdade para inves-
tigar e trazer à luz os crimes cometidos pela Ditadura 
Militar, do qual os tenentes-coronéis contratados pela 
PGR e CNMP, no mínimo, são “filhotes”.  

III. O MOMENTO É DE FORTALECER A INSTITUIÇÃO 
E NÃO DE ENFRAQUECÊ-LA

10.Com as ameaças de aprovação da PEC 37, o mo-
mento era de buscar fortalecer o MPF, a começar pela 
construção de um ambiente interno que propiciasse a 
união e o bem-estar entre todos, procuradores, ser-
vidores, terceirizados e estagiários, para que juntos 
pudéssemos melhorar a instituição e defendê-la dos 
ataques externos com muito mais força. 

11.Entretanto, no lugar de fortalecer e unir servidores 
e membros contra os ataques à instituição, a Admin-

istração optou em “focar” todos os esforços, incluindo 
recursos humanos e financeiros, numa suposta “mod-
ernização”. 

IV - PRINCIPAIS PROBLEMAS DA “MODERNIZAÇÃO”

12.Desde que a suposta “modernização” começou a 
sair da teoria para os resultados práticos, muitas con-
sequências negativas já podem ser vistas. Vamos citar 
alguns exemplos.

Destruição de setores internos da PGR e retirada das 
funções comissionadas dos servidores

13.O novo modelo de gestão e a nova estrutura do MPF 
estão sendo feitos com base na proposta da Fundação 
Getúlio Vargas, contratada para elaborar o Planeja-
mento Estratégico Instituição (PEI – 2011-2020) . Em 
seu relatório final, os consultores da FGV concluiram 
que havia excessiva“ departamentalização” e muitos 
“níveis de hierarquia”.

O trabalho levou em consideração o relatório desen-
volvido pelos consultores da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) durante a elaboração do PEI 2011-2020, que 
apontou excesso de níveis hierárquicos na estrutura 
administrativa anterior. Essa proposta foi adaptada ao 
longo das atividades integradas ao desdobramento da 
estratégia e customizada à realidade específica de cada 
área, a partir de discussões conduzidas pela Assesso-
ria de Modernização e Gestão Estratégica (AMGE) junto 
a diversos órgãos e setores. 

As secretarias ficarão organizadas em divisão, coor-
denação ou subsecretaria e gabinete do secretário. 
O assessor-chefe da Assessoria de Modernização e 
Gestão Estratégica (AMGE), Márcio Medeiros, destaca 
que essa redução de níveis hierárquicos garante celeri-
dade e aproximação e evita uma excessiva departa-
mentalização. “A pessoa que está tomando a decisão 
e aquela que está assessorando estão próximas. Um 
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processo não precisa passar por cinco ou seis pes-
soas para que se chegue a uma decisão”, comenta. O 
novo desenho organizacional também promoveu uma 
economia mensal de mais de R$ 360 mil.  

14.Com base nesse argumento falacioso, a “mod-
ernização” está extinguindo setores inteiros e conse-
quentemente retirando as funções comissionadas dos 
servidores existentes na estrutura anterior.

15.Em que pese à existência de um ou outro setor 
supostamente inadequado, nada justifica a destruição 
de setores inteiros, como aconteceu na Biblioteca, 
que tinha o nome de Coordenadoria de Informação 
e Documentação Jurídica. A “modernização” também 
prejudicou a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP). 
Até mesmo setores que trabalhavam diretamente com 
processos judiciais, como a Secretaria de Acompan-
hamento Documental e Processual (SADP), não foram 
poupados do trator da “modernização”.

16.No lugar de aprimorar e fortalecer os setores como 
um todo, a dita “modernização” fortaleceu apenas as 
altas chefias e assessorias, que tiveram seus cargos 
em comissão em regra ampliados e ainda obtiveram o 
privilégio da vaga exclusiva na garagem, que indignou 
todos os servidores e tornou o  “clima organizacional 
“ ainda mais insuportável. A “modernização” colocou 
uma pequena parcela dos servidores no topo para 
“gerenciar” os demais servidores, que foram, na sua 
maioria, desvalorizados, rebaixados a terem que fazer 
o que o “chefe” mandar. Para isso estão mexendo nas 
atribuições dos cargos, de forma ilegal, diga-se de 
passagem. 

Extinção de todos os setores internos da Biblioteca 

17. Para se ter uma ideia do nível de destruição pro-
movida pela dita “modernização”, nenhum setor inter-
no da Biblioteca da PGR sobreviveu. Todos foram ex-
tintos, como por exemplo, a seção de documentação 

histórica, o que é bastante grave haja vista que a PGR 
é uma instituição com imenso valor histórico, além de 
jurídico.  A “modernização” não levou em consideração 
que a Procuradoria Geral da República  é uma insti-
tuição secular e faz parte da história do país, como o 
STF  ou o Senado Federal. A PGR é anterior ao próprio 
MPF, tendo sido criada em 1891, quando funcionava 
no prédio do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a 
PGR deveria ter um cuidado ainda mais especial com 
a sua memória. 

18.Mas porque a história e a memória são tão impor-
tantes? 

“Imagine-se trabalhando sem ter todos os dados que 
você construiu ao longo de meses ou anos de trabalho! 
Um parecer do Procurador-Geral da República, que 
consumiu estudos prolongados, relatórios da admin-
istração, os desenhos e as plantas de Oscar Niemeyer, 
para o projeto arquitetônico do edifício-sede da PGR, 
os assentamentos funcionais de todos os servidores 
e membros, as letras de músicas ou o livro que você 
sonhou escrever durante toda a sua vida... Se tudo 
tivesse sido apagado... 

Não se passa pela vida sem deixar marcas. E a História 
procura ver as transformações pelas quais passaram 
as sociedades, por meio desses registros. Daí a im-
portância de preservarmos os traços que marcam a 
evolução da sociedade. É por isso que registramos.´

E por isso que a história é a memória coletiva. O fa-
tor essencial, que nos diferencia e nos permite o aper-
feiçoamento. Somos seres humanos e precisamos ser 
lembrados a todo o momento da essência que nos con-
stitui, por essa razão devemos olhar nossos antepas-
sados, vislumbrar nossa diversidade, entender nossas 
raízes, compreender nossas diferenças, celebrar a 
existência e as vitórias ou ainda sentir o gosto ama-
rgo das derrotas e ressentimentos. Sem a história não 
teríamos como fazer isso... 
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(Artigo “Bem vindo à história do MPF – in: Direto da 
História, boletim da história do Ministério Público 
Federal, Ano I, nº 1, Brasília 20/05/2008, produzido 
pela extinta Coordenadoria de Documentação e Infor-
mação Jurídica, como era chamada a Biblioteca da 
PGR) 

19.A Biblioteca funcionava não apenas como um local 
de estudos e pesquisa, mas também como a guardiã 
da história e da memória do MPF. 

20.Mas a “modernização” mostrou que não se preo-
cupa nem um pouco com a memória e nem com a 
história. Muito pelo contrário, no lugar de valorizar tão 
importante setor, que deveria ser o coração da institu-
ição, a guardiã da nossa memória, a “modernização” 
simplesmente DESTRUIU a BIBLIOTECA da PGR, ao 
extinguir os setores internos. 

21.Se não bastasse a extinção dos setores internos 
da Biblioteca, a dita “modernização” avança também 
para o espaço físico podendo perder para a Secretaria 
de Comunicação do MPF, que tem funcionado não 
como um setor de comunicação social, mas como 
uma agência de propaganda do PGR, SG e da suposta 
“modernização”. 

Desmantelamento da SGP e SADP 

22.A “modernização” também fez um grande estrago 
na Secretaria de Gestão de Pessoas com a extinção de 
setores importantes. O setor de pagamento, por ex-
emplo, área muito importante de qualquer instituição, 
pública ou privada, onde os servidores que ali trab-
alham lidam com informações sigilosas e pessoais 
dos servidores e procuradores, ativos e aposentados, 
do país inteiro, já que todas as informações são cen-
tralizadas na PGR. No lugar do setor ser valorizado e 
os servidores motivados, ocorreu justamente o con-
trário: a extinção dos setores internos e das funções 
comissionadas que retribuíam tão difícil e importante 

tarefa. Apenas as altas chefias foram beneficiadas com 
a ampliação do valor da CC e com a vaga exclusiva na 
garagem. 

23.A SADP, por sua vez, um dos setores mais impor-
tantes e nevrálgicos da PGR, por onde chegam, são 
distribuídos e depois saem os processos das principais 
cortes do país: STJ e STF. Esse setor lida diretamente 
com a atividade fim, tem acesso a informações dos 
autos, lidam com prazos, assessoram os gabinetes na 
parte contábil, em processos de prestação de contas 
e nos demais que tenham cálculos, acompanham as 
sessões e as pautas, dentre outros. 

24.Segundo Nota Técnica da própria SADP, entre outu-
bro de 2009 e setembro de 2012 houve um aumento de 
82%, de 95.340 para 173.883, e a saída aumentou de 
90.829 para 167.274. 

25.Esses dados foram divulgados no PGR Informa de 
07/01/2013 para justificar a nova estrutura dos gabi-
netes dos subprocuradores-gerais da República, que 
tiveram um plus nas CCs dos gabinetes. 

26.Por que a “modernização” não utilizou o mesmo 
raciocínio para a SADP, para a CRIP, para a Coorde-
nadoria de Registro e Informações Processuais, por 
onde entram e saem esses mesmos processos? No 
lugar do setor ser valorizado e os servidores motiva-
dos pela importância do trabalho e do setor em si, já 
que é lá que estão os processos judiciais do STF e STJ, 
alguns com valores milionários. No entanto, o setor 
no lugar de ser valorizado e aprimorado, como foram 
os gabinetes, foi completamente desmantelado, com a 
extinção dos setores internos. O que permaneceu foi 
apenas a enorme responsabilidade do trabalho, mas 
sem qualquer benefício, nem a expectativa de melho-
ria. Mais uma vez, apenas as altas chefias e assesso-
rias foram valorizadas, em detrimento da maioria, bem 
como garantiram vaga exclusiva na garagem.   
Criação de novos departamentos na SG E AMGE 
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27.O único setor onde a departamentalização continu-
ou e até mesmo ampliou foi a Secretaria Geral.  Foram 
criados novos setores, com nomes pomposos, ligado 
à Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica 
(AMGE). 

Surgimento de uma verdadeira “casta” entre os ser-
vidores

28.Outra consequência nefasta da “modernização” 
tem sido o surgimento de uma verdadeira “casta” en-
tre os servidores. Os mesmos que decidiram extin-
guir os setores internos também decidiram ampliar os 
valores dos seus próprios cargos em comissão e de 
todos os “altos” chefes e assessorias e o privilégio 
injusto da vaga exclusiva da garagem. 

29. Antes da “modernização”, a garagem da PGR 
atendia todos os servidores de forma democrática, 
com o critério apenas da ordem de chegada. Dife-
rente da maioria dos prédios, a PGR tem uma gara-
gem com quase 800 vagas e apenas 62 autoridades, 
os subprocuradores-gerais da República. Tirando as 
vagas dos carros oficiais, dos secretários, assessores 
do PGR e chefes de gabinete, as reservadas por lei, as 
demais vagas eram ocupadas pelo critério da ordem 
de chegada e tudo era muito tranquilo. Mas a “mod-
ernização” entendeu que uma “elite” entre os servi-
dores tinha que ser criada e loteou vagas da garagem.

30.Agora os servidores foram segregados pelas CCs, 
que muitas vezes não reflete a competência, mas sim 
a capacidade de bajulação ou de influência. 

31.A formação dessa nova casta também tem con-
tribuído para piorar o ambiente interno e a relação 
entre os servidores. 

EXTINÇÃO DE CARGOS E MUDANÇA DE ATRI-
BUIÇÕES POR PORTARIA

32.A dita “modernização” ameaça ainda extinguir di-
versos cargos, como é o caso do técnico de trans-
porte, além de tentar mudar substancialmente a atri-
buição de outros por portaria, como é o caso dos 
peritos, que podem ter suas atribuições esvaziadas.
 
33.O absurdo é que a mudança substancial das atri-
buições, bem como a extinção de cargos, não pode 
ser feita por portaria, mas apenas por Lei.

34.Recentemente, o Procurador-Geral da República  
teve uma derrota humilhante no STF por  Técnicos de 
Apoio Especializado do MPF, que ingressaram  com  
Mandado de Segurança contra ato do PGR que alterou 
por portaria  as atribuições do cargo, impedindo a per-
cepção da GAS, quando só poderia ser alterada por 
lei. A PGR foi obrigada a reenquadrar os colegas e de-
volver as atribuições originais do cargo TAE/Vigilância 
e pagar a GAS, inclusive, do período em que foram 
prejudicados pela portaria. Os valores retroativos 
devidos aos servidores até hoje não foram pagos pela 
PGR. Abaixo segue a ementa do MS 26.740, impe-
trado pelo servidor Hernandes Isidro Neto, o primeiro 
a questionar a ilegalidade da PGR no STF:

“MANDADO DE SEGURANÇA 26.740 DISTRITO 
FEDERAL
RELATOR: MIN. AYRES BRITTO
IMPTE. (S): HERNANDES ISIDRO NETO
IMPTE. (S): FERNANDO DOS SANTOS VALÉRIO
ADV. (A/S): ANACELI REGINA PERINA
IMPDO. (A/S): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

“ EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A 
PORTARIA 286/2007, DO PROCURADOR-GERAL DA 
REPÚBLICA. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
CARGO DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO. EX-
ERCÍCIO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA. DIREITO 
À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO  INSTITUÍDA PELO 
ART. 15 DA LEI 11.415/2006.
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1. Os cargos públicos, que consistem num “conjunto 
de atribuições e responsabilidades previstas na estru-
tura organizacional que devem ser cometidas a um 
servidor” (art. 3º da Lei 8.112/90), são criados por lei 
e providos, se em caráter efetivo, após indispensável 
realização de concurso público específico. 

2. A Portaria PGR/MPU nº 286/2007 operou verdadeira 
transposição inconstitucional  de cargos. Inconstitu-
cional porque: a) a portaria é “meio juridicamente im-
próprio para veicular norma definidora das atribuições 
inerentes a cargo público” (MS 26.955, Rel. Min. Car-
men Lucia); b) houve alteração substancial das atri-
buições dos cargos titularizados pelos impetrantes. 
3. Tem os autores direito à percepção da Gratificação 
da Atividade de Segurança (GAS), instituída pelo art. 
15 da Lei 11.415/2006, pois exercem funções de se-
gurança.

4. Segurança concedida.

34.Mesmo com essa derrota no STF, o SG/AMGE in-
siste não só em tentar ALTERAR as atribuições de 
vários cargos por portaria, como agora quer também 
EXTINGUIR cargos por portaria, o que só poderia ser 
feito por Lei.

35.É inacreditável que mesmo com tantos assessores 
jurídicos na Secretaria Geral/AMGE, mesmo com o 
gasto de  milhões de reais dos cofres públicos com a 
contratação de empresas de consultoria e a realização 
de dezenas de reuniões e seminários Brasil afora, para 
no final, como resultado, a “modernização” faz com 
que o MPF, que deveria agir como fiscal da lei, volte 
a cometer a mesma ilegalidade, mesmo depois de tal 
atitude ser rechaçada pelo STF. Se querem extinguir 
ou mudar as atribuições dos cargos, que busquem os 
meios corretos, que é o Projeto de Lei no Poder Leg-
islativo. 

Ampliação da terceirização

36.Por onde a FGV passa, deixa um rastro de destru-
ição da estrutura do Estado justamente para abrir es-
paço para terceirização, que nada mais é do que uma 
burla ao concurso público. O MPF deveria defender 
o instituto do concurso público com todas as forças, 
pois é a forma mais democrática e impessoal de aces-
so aos cargos públicos. 

37.O advogado trabalhista João M. Catita explica que 
a Constituição de 88 previa o fim da terceirização e a 
valorização do concurso público: 

“Com a promulgação, em 1988, da nova Constitu-
ição Federal, cujo inciso II, do art. 37, exigia que o 
preenchimento dos cargos e empregos públicos 
fosse feito através de concurso, esperava-se que 
houvesse um freio a esta prática [a terceirização] no 
serviço público, onde uma adequada interpretação da 
norma constitucional impediria que as necessidades 
de mão de obra fossem supridas pela “terceirização”. 
A contratação de trabalhadores para a prestação de 
serviços públicos, sem sua aprovação prévia em 
concurso, nada mais é do que uma burla ao preceito 
constitucional, que se justifica pela impessoalidade e 
igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. 

38.No lugar de defender o  Concurso Público, com-
bater a terceirização e fazer valer o que reza a Consti-
tuição Federal de 88, o MPF está ampliando interna-
mente esse perverso instrumento de transferência de 
recursos públicos para empresas privadas, que lucra 
explorando um trabalhador, que não tem os mesmos 
direitos dos servidores públicos e por isso está mais 
vulnerável à exploração e a toda forma de assédio, 
como infelizmente acontece. 

39.Além do mais a utilização de empresas tercei-
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rizadas para executar tarefas que deveriam ser feitas 
por servidores públicos, concursados para isso, traz 
insegurança para a instituição, pois as empresas ter-
ceirizadas são mais vulneráveis à infiltração do crime 
organizado, por exemplo, do que pela via do concurso 
público. A ampliação da terceirização para o setor de 
transporte e de parte da informática,  demonstra que 
a dita “modernização” não está preocupada com a se-
gurança, nem das pessoas, sobretudo dos membros, 
e nem da informação, dos documentos e processos já 
que para a “modernização” qualquer um pode executar 
tão importantes tarefas, como conduzir um procurador 
da República ou um processo judicial, que só poderiam 
ser feitas por servidores públicos.  

V - “Modernização”: decisão na mão de poucos 

40.Estiveram envolvidos no processo de “moderniza-
ção” cerca de 400 pessoas. Isso não significa que o 
processo tenha sido democrático ou participativo. 
“O novo modelo organizacional foi desenhado com 
base na proposta da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
e customizado com o trabalho a ser desenvolvido e 
acordado nos painéis de contribuição e plano diretor 
de tecnologia da informação. Além disso, a estrutura 
foi debatida e construída juntamente com os gestores 
de cada área em reuniões e oficinas para se chegar a 
um modelo adequado à complexidade, tamanho e de-
safios de cada secretaria, a partir de diretrizes definidas 
pela Secretaria Geral com apoio e suporte da Asses-
soria de Modernização e Gestão Estratégica (AMGE).” 
(PGR Informa,  4/1/2013)

41.No universo de mais de 9.800 servidores e procu-
radores, segundo dados do site da Transparência do 
MPF, participaram do processo de “modernização”  
menos de 5%. Além disso, a maior parte participou ap-
enas dos painéis de contribuição, que como o próprio 
nome diz, era para coletar contribuições, sugestões 

das pessoas, mas sem nenhum poder deliberativo ou 
decisório.

42.As contribuições foram coletadas para que depois 
um grupo bem mais seleto debatesse e definisse a 
nova estrutura,  que deveria ser feito de acordo com a 
proposta feita pela FGV.  

43.Para a construção da nova estrutura, apenas os 
“gestores de cada área”participaram do debate e 
definiram o que eles chamam de “modelo adequa-
do à complexidade, tamanho e desafios de cada 
secretaria”tendo como base a diretriz definida pela SG 
e pela AMGE.

VI - FGV: aplicação da ideologia neoliberal

44.Os efeitos nefastos da FGV também já foram sen-
tidos no Poder Judiciário. Sobre a Fundação Getúlio 
Vargas, seus métodos e objetivos, vale transcrever 
trechos da reportagem do jornal O Grito,  do Sindicato 
dos Trabalhadores do Judiciário em Santa Cantarina 
(Sintrajusc), em 2008, momento em que a FGV se in-
stalou no TRT de Florianópolis: Judiciário se rende ao 
discurso neoliberal da Fundação Getúlio Vargas
“Vocabulário preferido do mundo empresarial: agi-
lidade, diferencial competitivo, eficiência, expertise, 
foco, flexibilidade, superação de metas, velocidade. 
Essas palavras fazem parte do dicionário da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), cujo discurso e práticas já es-
tão presentes em 11 Tribunais país afora. O Tribunal 
Regional do Trabalho de Santa Catarina é um deles. 
A presença da FGV no Judiciário Federal é um indício 
das mudanças que afetam a prestação do serviço pú-
blico e o papel do Estado.

Quem percebe o significado disso é unânime em afir-
mar que não se trata de demonizar a FGV.
A instituição, afinal, só estendeu sua influência porta 
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adentro dos Tribunais porque as Administrações es-
tavam empenhadas em melhorar, com urgência, seus 
processos de trabalho. O problema é que, junto com 
as técnicas de organização de tarefas no trabalho, os 
Tribunais compraram também a ideologia do chamado 
Consenso de Washington.

Muitos administradores públicos acreditam que, para 
tornar a Justiça eficiente, a alternativa é “entrar na 
onda” do Estado mínimo.  

Parte dessa lógica é manter servidores efetivos e con-
cursados somente para a atividade-fim da instituição. 
Vagas em atividades como limpeza, vigilância e infor-
mática, por exemplo, são preenchidas por terceiriza-
dos, como já acontece em várias áreas do serviço pú-
blico.”

“A FGV surgiu em 1944 com o objetivo de formar gente 
qualificada para a administração pública e privada do 
País. Mais tarde, “antevendo a chegada de um novo 
tempo” - como está na página da instituição na inter-
net – expandiu-se para outras áreas. Passou a atuar 
também com informação e pesquisa. Nomes como o 
de Eugenio Gudin, Octavio Gouvêa de Bulhões e o do 
ex-ministro Mário Henrique Simonsen passaram pela 
instituição. Foi na FGV, como aluno de Simonsen, que 
Daniel Dantas, acusado de crimes financeiros, se dou-
torou em Economia. A instituição lista em sua página, 
942 clientes, entre os quais corporações gigantescas 
como Aracruz Celulose, Du Pont, Souza Cruz, Grupo 
Votorantim e os bancos do porte do ABN e Itaú. 

Quem também atua na FGV é Luiz Carlos Bresser-
Pereira, tesoureiro da campanha de FHC para a 
presidência da República. Bresser-Pereira assumiu o 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Es-
tado, onde comandou a Reforma da Gestão Pública de 
1995, ao gosto do neoliberalismo.”

Demerson Dias, servidor no TRE, diretor do Sintrajud 
e ex-diretor da Fenajufe, avalia que não é acidental o 
fato de a FGV ter sobrevivido ao neoliberalismo pa-
trocinando o chamado ESTADO GERENCIAL. pensa-
dores que consolidaram a FGV foram fundamentais 
para a sustentação burocrática, administrativa e 
econômica do regime militar. Desde que a FGV surgiu, 
economistas que lá estão ou passaram são considera-
dos oráculos em matéria de política econômica. “Ou 
seja, a FGV não é indutora das soluções para o Estado 
brasileiro, o pensamento dali oriundo é na verdade o 
grande mentor intelectual e doutrinário da administra-
ção pública do país, pelo menos desde a ditadura. É 
curioso se apresentarem com solução para os prob-
lemas que eles mesmos criaram”, critica Demerson.   
(Jornal O Grito nº 16 – Jun/Jul 2008 – Sintrajusc).

45. Como podemos ver, não é à toa que  a Fundação 
Getúlio Vargas apontou seus “estudos” para a extin-
ção de setores internos e ampliação da terceirização. 
A bem da verdade, esse é o verdadeiro objetivo da 
FGV, o desmantelamento da estrutura do Estado para 
que diversas atividades desempenhadas por servi-
dores públicos sejam transferidas para a iniciativa 
privada por meio da terceirização. 

VII - CUSTO BENEFÍCIO DOS MILHÕES INVESTIDOS 
NA MODERNIZAÇÃO

46.O custo beneficio do investimento feito na “mod-
ernização” não está sendo percebido na prática. Ao 
todo muitos milhões de reais dos cofres públicos 
foram gastos com a dita “modernização” com diárias, 
passagens, hospedagens, aluguel de salões, coffee 
break e, principalmente, com a contratação da FGV 
Projetos e da PriceWaterCooper. Somente essa se-
gunda empresa foi contratada por 2 milhões e 900 mil 
reais, segundo Nota de Empenho nº 2011NE00260, 
emitida em 17/11/2011.  
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47.Com tanto investimento o mínimo que se espera 
seria um resultado positivo, com o ambiente interno 
melhorado, os servidores e procuradores motivados, 
valorizados e estimulados para cumprir a importante 
missão institucional, que é “promover a realização da 
Justiça, a bem da sociedade e em defesa do Estado 
Democrático de Direito”.

48.Assim, diante do exposto, requeremos que o 
SINDJUS-DF assuma a luta contra o processo de 
“modernização” do MPF, que nada mais é do que a 
implementação da política neoliberal da FGV, que visa 
o desmantelamento do Estado, a desvalorização dos 
servidores e a ampliação da terceirização/privatização 
de setores do MPF, como o Transporte e Informática.

49. Por fim, que o SINDJUS-DF realize um Seminário 
ESTADUAL sobre o avanço da política neoliberal den-
tro do MPU e do Judiciário e suas consequências 
nefastas para a categoria, para a instituição e para a 
sociedade. 

Brasília (DF), 14 de Maio de 2017.
ASSINA:

Laercio Bernardes dos Reis 
Servidor do Ministério Público Federal / MPU- DF
Delegado sindical
Muda Sindjus
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Sindjus-DF e o Sistema 
Judicial Brasileiro 

1.O Sindjus-DF Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário e MPU no Distrito Federal e a  Fenajufe – 
Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal podem e devem rediscutir seu papel de atu-
ação classista para muito além das questões econômi-
cas das categorias que representa. 

2.A Fenajufe e o Sindjus-DF deveria nos próximos anos 
se aprofundar na discussão sobre a Justiça no Brasil, 
assim como faz a Unafisco em relação à questão tribu-
tária, o Andes, em relação à educação  e o Sinait sobre 
as condições de trabalho no Brasil. 

3.A Justiça no Brasil é formada pelo Poder Judiciário e 
pelos órgãos essenciais à Justiça, que são o Ministério 
Público da União, a Defensoria Pública da União e a 
Advocacia Geral da União. 

4.Hoje o Sindjus-DF representa apenas o Poder Judi-
ciário da União e o Ministério Público da União. 

5. Por isso, apresentamos proposta de reforma es-
tatutária para ampliação da base do Sindjus-DF para 
contemplar todos os trabalhadores dos órgãos essen-
ciais à justiça. Ou seja, além do MPU, o Sindjus-DF e 
os sindicatos de base da Fenajufe devem ampliar suas 
bases para a Defensoria Pública da União e a Advocacia 
Geral da União. 

6. Além do MPU,  a DPU e a AGU também foram cria-
das pela Constituição de 1988. 

7.A DPU foi regulamentada pela Lei Complementar n° 
80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria 
Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios 

e prescreve normas gerais para sua organização nos 
Estados, e dá outras providências. 

8.A Lei Complementar n° 132, de 7 de outubro de 
2009, ampliou os poderes da Defensoria Pública da 
União e seguiu o modelo da LC 75, que regulamen-
tou a carreira dos membros do Ministério Público da 
União.  Nessas mudanças, a Defensoria Pública da 
União ganhou autonomia administrativa e financeira, 
como o MPU,  e ampliou suas competências. 

9.A DPU tem um papel social importantíssimo pois 
atende os cidadãos e cidadãs carentes, que não tem 
como contratar advogado. Não existe justificativa 
para que esses trabalhadores ganhem menos que os 
trabalhadores do Judiciário Federal e do MPU. 

10.Já a AGU foi regulamentada pela  Lei Complemen-
tar n°  73, de 10.2.1993 e tem o papel de defender o 
patrimônio público e as contas públicas. 

11.Os trabalhadores da AGU também estão desam-
parados, sem representação sindical que lute ou de-
fendam seus interesses classistas e reivindicações. 

12.O Sindjus-DF não deve se omitir e negligenciar es-
tes dois importantes segmentos do serviço público.  
O Sindjus-DF só terá o que ganhar com isso, pois fi-
cará muito mais forte e seu alcance dentro da Justiça 
Brasileira será muito maior. 
  
13.Por terem similaridades com Judiciário e com o 
MPU, não justifica que a DPU e a AGU tenham sa-
lários dispares e rebaixados.  O ideal seria campanhas 
salariais unificadas para todos segmentos essenciais 
à justiça e o Poder Judiciário. 

14.O papel destes segmentos num país  tão desigual 
socialmente, com alta concentração de renda e com 
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índices corrupção enormes  por si só já  justifica a en-
trada destes dois segmentos a somar no Sindjus-DF. 

15.Sendo assim, propomos: 

16.Que o Sindjus-DF, em mudanças estatutárias, amplie 
sua base de atuação política e classista. 

17.Que o Sindjus-DF passe a atuar qualificadamente nos 
conselhos institucionais destes órgãos pleiteando um 
atendimento de excelência e qualidade e a população. 

18.Que o Sindjus-DF realize seminários que discutam 
organização dos trabalhadores da DPU e AGU; 

19.Que o Sindjus-DF passe a discutir com mais profun-
didade a Justiça Brasileira como faz por exemplo a Un-
afisco em relação às questões tributárias. 

Brasilia-DF 14 de maio de 2017.
assina
Laercio Bernardes dos Reis 
Servidor do MPU-DF / PGR
Delegado Sindical
Muda Sindjus
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AMARELOS: FALSOS APAR-
TIDÁRIOS HIPÓCRITAS 

“Não preciso que me digam de que lado nasce o sol” 
(Belchior)

Histórico

1.Como é do conhecimento de todos, não é de hoje que 
temos os pelegos disputando o movimento sindical.

2.As caracterizações e concepções das correntes 
políticas que constituíram e constituem o movimento 
sindical brasileiro é reveladora do grau de desenvolvi-
mento da luta de classes, aliás, mais que isso, revela o 
grau de independência e maturidade política da classe 
trabalhadora brasileira. 

3.Historicamente, a classe trabalhadora luta não ape-
nas por melhores salários, mais também, pela supera-
ção das desigualdades sociais, econômicas, politicas, 
raciais, étnicas, de gênero etc. Nesse sentido, as or-
ganizações sindicais e os movimentos populares, con-
stituem-se em espaços privilegiados de enfrentamento 
de interesses, muitas vezes distintos. 

4.Sabemos que os trabalhadores e trabalhadoras não 
são um todo homogêneo e monolítico, disposto a lutar 
de forma unânime pelas mesmas bandeiras. Existem 
diferentes níveis de consciência de classe, de visões de 
mundo e de projeto de sociedade. Inclusive, existem 
segmentos que muitas vezes expressam programas de 
“conservação, melhoria e desenvolvimento do capital-
ismo”. 

5.Já na década de 30 do século passado, o governo 
Getúlio Vargas, preocupado com a expressiva ascensão 

do proletariado no Brasil, decidiu, à maneira própria 
do fascismo, fazer ingerências no movimento sindi-
cal. Naquela ocasião, criou a CLT e um arcabouço de 
medidas que inviabilizava a  autonomia e liberdades 
sindicais. Não fez isso sozinho e contou com a co-
laboração dos “amarelos”. 

6.O sindicalismo “amarelo” ou “peleguismo” é um 
fenômeno antigo no sindicalismo brasileiro, refletindo 
a forte influência de patrões e do Estado no movimento 
operário. É constituído por uma enorme massa de di-
rigentes burocratizados, para os quais o sindicato tem 
apenas um papel assistencialista e de intermediário 
legal nas relações entre o capital e o trabalho. Esse é o 
aspecto político e social mais profundo da questão: o 
“pelego” é o agente dos patrões e do Estado no movi-
mento sindical.

7.O chamado Estado Novo, dentre outras coisas, 
consolidou a seguinte concepção, “o sindicalismo 
brasileiro deve ser corporativo, isto é, um sindical-
ismo que concilie patrões e operários e não um sindi-
calismo revolucionário, baseado na luta entre classes 
inimigas, como historicamente foi feito nas décadas 
anteriores”. 

8. A relação perniciosa entre sindicato e Estado deve 
ser analisada num horizonte ainda maior, englobando 
aspectos políticos, econômicos e culturais. Atual-
mente presenciamos uma relação íntima, também, 
entre os sindicatos e os partidos políticos. Tal rela-
ção (ou relacionamento) os servidores do PJU/MPU 
conhecem muito bem e precisam incorporar na suas 
análises a fim de evitar maiores prejuízos à categoria.  

9. Sabemos que a independência política dos sindica-
tos e demais entidades da classe em relação aos par-
tidos políticos deve obedecer aos mais elementares 
princípios do Estado Democrático de Direito, onde, 



1357º Congresso Sindjus/DF

naturalmente, depreende-se que tais entes devem ocu-
par os espaços políticos institucionais que lhes são 
próprios. Nenhum ente político pode se sobrepor ao 
outro. Ademais, será um tremendo absurdo confundir 
a atuação e visão do partido, que tem como objetivo 
a  luta pela disputa pelo Poder (nação) e, a atuação no 
movimento sindical, que luta com suas diversas ban-
deiras em defesa da classe que representa. 

10.A diretoria do Sindjus/DF, ao longo de um bom 
tempo, veio se caracterizando como pelega e governi-
sta. Segundo o posicionamento de algumas correntes 
políticas organizadas no âmbito do DF a diretoria atu-
ava com uma plataforma política que era  determinada 
por fora das instâncias sindicais (quiça nos fóruns/
diretórios do PT-DF). Segundo essa linha de entendi-
mento, o cutismo já teria perdido todo o pudor e vendi-
do a sua  independência política. Ao invés de defender 
os servidores, os pelegos da CUT preferiram defender 
o governo Dilma, pois, afinal, na máquina do Estado 
os vassalos se acomodavam melhor em cargos co-
missionados muito bem remunerados, dentre outras 
coisas. O aparelhamento sindical se deu sob forma de 
uma moeda de troca, onde o pelego puxava o freio de 
mão da locomotiva das lutas e não permitia que as mo-
bilizações denunciassem os ataque do patrão (governo 
Dilma/Temer).

11.Outra forma de abordagem, também muito im-
portante, se dá em relação a  nossa independência fr-
ente às administrações dos tribunais e MPU. Temos, 
historicamente, na realidade do funcionamento das 
nossas entidades sindicais - e nos processos de ne-
gociação salarial -  uma postura de muita conciliação 
e convívio harmonioso com a cúpula da magistratura.  
Enquanto as entidades de classe da magistratura (e 
MPU) se organizam e nos atacam, tratando-nos como 
subalternos, nos desrespeitando, as direções dos sin-
dicatos atuam de forma comedida,  respeitosa, vaci-

lante e parcimoniosa perante os mesmos. Temos al-
guns casos absurdos de muita intimidade entre a alta 
cúpula do judiciário e dirigentes sindicais. Diretor de 
sindicato chamando Ministro do STF de companheiro; 
chamando o diretor geral do STF de companheiro. 
Dirigentes sindicais detentores de cargos comissio-
nados que confundem a atuação sindical com uma 
adequada acomodação política e pessoal no âmbito 
da Administração do seu tribunal, ignorando, desta 
forma, os princípios e postulados éticos construídos 
e desenvolvidos ao longo de séculos pelas organiza-
ções coletivas da classe trabalhadora. A bajulação e 
puxa-saquismo das direções sindicais se estendem 
aos dirigentes das associações da nossa classe. Di-
rigentes de associações de servidores do PJU no DF, 
recentemente, já tiveram o descaramento de propor 
a realização de um evento  especialmente para fazer 
elogios e honrarias à magistratura.  Vassalagem pura 
do servidor comissionado. Imagina o dia em que você 
fizer greve, ele vai defender você servidor ou a Admin-
istração do tribunal?

12.Fala-se em não ter correntes. Grupo de servidores 
sem correntes. Falácia contra o aparelhamento sindi-
cal por partidos e blá blá blá... Quanta hipocrisia! Va-
mos, então, para a realidade, onde o aparelhamento 
sindical deixa de ser aos partidos e passa a ser às Ad-
ministrações dos tribunais, a escritórios de advocacia 
e a fornecedores de material de consumo e prestado-
res de serviços... (?) As correntes que nos prendem 
não podem ser a de partidos políticos, mas, também 
não pode ser as das administrações dos tribunais e de 
fornecedores. As correntes dos amarelos, dos cargos 
comissionados, da burocracia, dessa forma, não po-
dem nos limitar a fazer as nossa lutas a sua maneira. 
Fazer política, no movimento sindical, é necessário e 
não significa estar atrelado a partido político. Sugeri-
mos aos neosindicalistas se aprofundar mais na lei-
tura da realidade e da história da classe trabalhadora.
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13.Enfim, os servidores do PJU e MPU devem saber 
separar a função de dirigente sindical do represent-
ante da Administração. “Ninguém pode servir a dois 
Senhores ao mesmo tempo; ou se serve a Deus, ou 
ao diabo”(Matheus). Aos nossos chefes, somente va-
mos conferir-lhes respeito e exigir reciprocidade no 
tratamento. Vamos exigir deles, antes de mais nada,  o 
respeito ao direito de greve e às nossas entidades de 
classe! Jamais poderemos delegar aos nossos chefes 
a iniciativa e protagonismo dos servidores nas suas 
lutas. Se não quer fazer greve e se dispor a utilizar os 
recursos históricos de luta da nossa classe, saiba que 
respeitaremos, no entanto, não me venha dizer o que 
fazer. Não me venha lastreado com o apoio das auto-
ridades da Administração do tribunal, me dizer o que 
fazer, pois, já conhecemos esse filme e sabemos que o 
prejuízo para a categoria será maior. Perdendo a nossa 
independência política frente ao patrão, perdemos a 
credibilidade para representar os servidores. 

14.Fora Pelegos! Viva a classe trabalhadora. 

15. Pela construção do dia 24 de maio como um grande 
dia de luta!

16. Fora CUT, Central Pública, PT, Força Sindical, MBL, 
Liberta e falsos apartidários do Sindjus. 
Delegados proponentes:
Eldo Luiz Pereira de Abreu
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COLETÂNEA DE CRÔNICAS E 
ANÁLISES SINDICAIS

1. “Um povo que não conhece a sua história está con-
denado a repeti-la” (Edmund Burke).

2. Embora neófito no sindicalismo oficial, sempre par-
ticipei das lutas. Através de um convite, resolvi consta-
tar com meus próprios olhos – tal qual um antropólogo 
faria analisando determinada civilização – como se de-
senrolavam as deliberações desde dentro. Ao observar 
atentamente os meandros sindicais por pouco mais de 
um ano, surgiu em mim a necessidade de compartilhar 
um pouco da angustia que sentia em verificar o quão 
vil e desvirtuado era o ambiente sindical. Compelido a 
escrever sobre o que presenciava, o resultado foi uma 
série de textos de indignação e assombro.

3. Apresento, a seguir, uma compilação dos textos que 
fui compartilhando com os colegas do PJU/MPU desde 
2015. Aviso aos mais suscetíveis que as análises são 
parciais, posto que escritas por mim, além de refle-
tirem única e exclusivamente minhas interpretações 
dos fatos presenciados, vistos por meus olhos, ouvi-
dos por meus ouvidos e processados por meu cérebro. 
Não busco a imparcialidade. Aliás, ninguém honesto 
deveria se dizer imparcial, haja vista que o simples ato 
de falar – ou ainda antes: escolher sobre o que falar – já 
está eivado de parcialidade. Ou os senhores acham que 
os poemas são imparciais? Por acaso, por exemplo, 
um poema publicado no auge do nazismo, evidencian-
do a beleza das flores, ao invés de denunciar o horror 
genocida é imparcial?

4. Vou começar com um texto antigo, mas de funda-
mental importância, para lembrar os colegas delegados 
sobre a relevância do conselho de delegados sindicais 
e suas atribuições.

Sindjus-DF e o financiamento de “movimentos so-
ciais”

5. No dia 14 de setembro de 2015, um grupo de famí-
lias do Movimento Resistência Popular (MRP) inva-
diu o hotel Saint Peter em Brasília, depois de terem 
causado muitos transtornos no SBN e no Conic. No 
hotel, as famílias causaram um prejuízo estimado em 
7 milhões, com depredações e furtos de objetos.
6. Foi revelado pela imprensa que a invasão do ho-
tel tinha apoio de sindicatos, dentre eles o Sindjus-
DF. Em 19 de setembro, o sindicato soltou uma nota 
confirmando a doação de R$ 1.000 no início da atual 
gestão, respaldada pelo estatuto e pela última assem-
bleia-geral de previsão orçamentária. Essa nota foi em 
resposta à matéria divulgada pelo Jornal de Brasília 
que destaca que “ao doar, o sindicato é conivente com 
a ilegalidade que existe na invasão de uma área par-
ticular” e que “(...) com os gastos dessas doações, 
eles estão deixando de investir nos interesses da cat-
egoria”.

7. No dia 1º de dezembro, o líder do MRP, Edson Fran-
cisco da Silva, foi preso suspeito de extorsão e or-
ganização criminosa. Outro envolvido também é sus-
peito de homicídio. As investigações apontam que o 
grupo coagia as famílias a contribuir atualmente com 
R$ 300. “Quatro armas de fogo, uma espada, uma al-
gema, munição, um Corolla 2015, avaliado em R$ 85 
mil; e R$ 26 mil, em dinheiro, foram apreendidos com 
os detidos”. Edson levava uma vida confortável com a 
mulher, um Corolla e morando em apartamento com 
área de lazer completa junto a um parque em Taguat-
inga.

8. Atenção, colegas! Cuidado com que entidades, par-
tidos e organizações o sindicato busca imiscuir-se

9. O texto acima foi divulgado em 3 de dezembro de 
2015.
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O 9º Congrejufe foi um show de horror

10. Toda a agenda esquerdista estava lá: cutistas gri-
tando “não vai ter golpe”, falando em defesa da democ-
racia enquanto defendem um governo moribundo que 
nos impingiu dez anos sem reajuste; coletivos femini-
stas fazendo propaganda panfletária a favor do aborto 
e com defesas histéricas da neutralidade e identidade 
de gênero; a autoproclamada “oposição à esquerda” do 
PSTU/ PSOL (Partido SOu Linha-auxiliar) empurrando 
a narrativa de “fora todos os corruptos – eleição geral 
já”; além dos tradicionais espantalhos de sempre: neo-
liberalismo, imperialismo e contra o “capital”.

11. Sobre carreira, plano de lutas, projetos de reajuste, 
combate ao assédio moral e sexual, transparência nas 
contas da federação, redução de jornada, data base 
e tantas outras demandas importantes da categoria: 
NADA!

12. A única “mesa de debates” foi sobre conjuntura 
nacional e internacional. Na mesa, os participantes 
escolhidos a dedo pelo campo do PT e PSTU/PSOL, 
pautaram em 50 tons de vermelho uma análise can-
hota distorcendo a realidade. Um palestrante argentino 
atacou as políticas liberais de Maurício Macri, que es-
tão tirando a Argentina do buraco econômico em que 
o país foi colocado por sucessivos governos Kirchner. 
Auspicioso. Se a esquerda condena é porque é bom!

13. Sintomático que um congresso que deveria discutir 
os rumos da categoria preocupe-se mais com a ma-
nutenção no poder dos grupos hegemônicos (não mais) 
e na defesa do governo. Revelador do aparelhamento 
e instrumentalização que os sindicatos, federações e 
centrais sindicais sofrem das forças políticas que estão 
no poder e desejam mantê-lo a todo custo. A quebra 
alvissareira do monopólio CUT/PT versus PSTU/PSOL, 
reduzidos agora à metade da composição de dirigentes, 
porém, é o primeiro passo para que a federação volte a 

exercer sua função precípua: ouvir a base e defender 
seus interesses. O trabalho só começou, o primeiro 
passo foi dado

14. O texto acima foi divulgado em 3 de maio de 2016.

O 9º Congrejufe também teve seus momentos diver-
tidos

15. A categoria deu uma resposta expressiva a Ro-
berto Policarpo (presidente do PT-DF, ex-deputado 
federal) quando ele teve a ousadia de subir ao pal-
co, compondo a chapa “Democracia e Luta. Zero 
Não”: uma vaia ensurdecedora. Quando os ânimos 
se acalmaram, começou a apresentação da chapa e 
seu nome foi lido, o plenário veio abaixo aos gritos. 
Quando tentou retomar a fala, a componente da mesa 
leu novamente seu nome e nova vaia, desistiu em 
seguida. Petista defendendo democracia. Quase um 
paradoxo. Mas estamos no Brasil, aqui Suzane von 
Richthofen cumprindo 39 anos de prisão por matar os 
pais está tendo a segunda saída temporária autorizada 
pela justiça para comemorar o dia das mães (!). Piada 
pronta. 

16. Voltando ao Congrejufe. Não sei se abalado pela 
pressão ou em um lapso de sinceridade, um dos can-
didatos da chapa cutista soltou a pérola: “É muito 
difícil fazer sindicalismo honesto” arrancando risos da 
plateia. Realmente, ser honesto deve ser quase uma 
violência para os petistas.

17. Sufocando os gritos de “não vai ter golpe” en-
quanto os componentes da chapa deixavam o palco, 
o plenário cantou em uníssono trecho adaptado da 
famosa canção de Beth Carvalho “Vou festejar”: “PT 
pagou com traição/ a quem sempre lhe deu a mão”. 
A despeito disso tudo, a chapa elegeu 3 dirigentes, 
dentre eles Mara Rejane Weber.
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18. Demos todo nosso carinho aos cutistas e ex-diri-
gentes (em especial Ramiro, Ponciano e Iracema) aos 
gritos de “tchau, querido/a” comemorando a redução 
das cadeiras ocupadas. Se antes as 17 cadeiras eram 
dividas entre CUT (PT/PCdoB) e LutaFenajufe (PSTU/
PSOL), agora cada grupo tem 4 cadeiras e são minoria 
frente aos “independentes” com 9 (Fenajufe sem cor-
rentes e Juntos somos mais [2]; União por Justiça [3] 
e LibertaFenajufe [4]).

19. O texto acima foi divulgado em 4 de maio de 2016.

O pior Congrejufe da história

20. O 9º Congrejufe, unanimemente classificado como 
o pior da história, não vai ser facilmente esquecido. 
Ontem, comentei sobre nossa música de carinho para 
com os petistas/ governistas. Hoje, apresento o vídeo 
do momento, atendendo a pedidos .

21. Reparem na espontaneidade. Não foi algo plane-
jado ou ensaiado. Tanto é que alguns colegas começam 
cantando a letra original e só depois mudam para “PT 
pagou com traição/ a quem sempre lhe deu a mão”. A 
resposta dos cutistas não poderia ser mais previsível: 
punhos cerrados e erguidos para o alto. O mesmo ato 
de José Genoíno, José Dirceu, André Vargas e tantos 
célebres políticos presos (não confunda com presos 
políticos) por corrupção no esquema de compra de 
apoio parlamentar no governo Lula. O ato farsesco é 
macaqueado por aqueles que estão ao redor, inclusive 
um, que não aparece no vídeo, que ostentou durante 
todo o evento o tradicional boné militar cubano en-
quanto usava seu iPhone. 

22. Embora o ato ou saudação remonte a antiga Assíria 
como símbolo de resistência em face da violência, é 
usado principalmente por ativistas de esquerda. Virou 
uma marca com os movimentos comunistas alemães 
que disputavam o poder com os nazistas na turbu-

lenta Alemanha do pós-Primeira Guerra e antes disso 
com os bolcheviques. Símbolo ainda do movimento 
operário internacional contra os “exploradores capi-
talistas” e o poder constituído. Cômico se pensarmos 
como o PT se abasteceu dessa simbiose com empreit-
eiras e grandes empresários no “capitalismo de com-
padrio” que rege o Brasil desde tempos imemoriáveis. 
O ato não passa de uma autoilusão pastelão. Permi-
tam-me citar o barbudo preferido dessa claque (não, 
não falo de Lula) - Karl Marx: “A história se repete, a 
primeira vez como tragédia e a segunda como farsa”.

23. O texto acima foi divulgado em 5 de maio de 2016.

“União pela traição” – chapa vota contra proposta 
de campanha por birra ou...

24. Antes mesmo do 9º Congrejufe, a chapa “Fenajufe 
sem correntes” (FSC) começou a divulgar algumas 
das 15 teses, 7 propostas de alterações estatutárias 
e 25 propostas de resoluções encaminhadas à orga-
nização. Dentre elas, uma proposta de resolução de 
código de ética para impedir que dirigentes escolham 
o governo ou outros interesses em detrimento dos 
servidores.

25. Coincidentemente à época de divulgação dessas 
propostas, nosso colega F.A.F. (PT/DF desde 2013) da 
chapa “União por Justiça” (UPJ) começou a divulgar 
que tinha redigido um código de ética para moralizar a 
federação e, nas suas palavras, “colocar mecanismos 
de afastamento ao menor indício de aparelhamento”.

26. O Congrejufe começou, as propostas foram divul-
gadas e não foi apresentada nenhuma tese sequer da 
UPJ nesse sentido. Durante análise de propostas de 
resolução para alteração estatutária, a mesa, presidida 
por Tarcísio Ferreira (PSOL/SP desde 2011) sempre 
conduziu as votações de forma temática e conceitual. 
Assim, uma resolução que propunha a votação para 
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direção por sistema majoritário (em vez do atual pro-
porcional), mas incluía outras previsões no mesmo 
artigo, foi votada discutindo-se apenas a palavra “ma-
joritário”. Foi feito destaque no texto do código de 
ética em artigo que impedia o servidor respondendo 
processo administrativo (PAD) de ser dirigente. A FSC 
entendeu que a proposta poderia prejudicar os servi-
dores e ser usada pela administração para impedir o 
exercício desses mandatos e abriu mão do artigo que 
definia essa restrição.

27. De forma casuística, em outro momento da delib-
eração, a mesa, presidida por Ramiro Lopez (PCdoB/
RS desde 1993, candidato a vereador em 2012) enten-
deu (acatando questão de ordem da UPJ) que teria que 
se votar o texto inteiro da resolução sem deliberação 
conceitual e dispositivo retirado. A FSC recorreu ao 
plenário da decisão da mesa. Nesse momento, a for-
miga rouca subiu ao palco, alinhou-se aos interesses 
da CUT/PT/PCdoB e Lutafenajufe/PSTU/PSOL e defen-
deu a rejeição do código de ética em sua totalidade, 
acusando a FSC (pasmem!) de não cumprir acordos 
e que um código de ética de Mussolini seria mais fa-
vorável.

28. O texto acima foi divulgado em 9 de maio de 2016.

Plenário se une contra o golpe (da mesa dirigente)

29. O 9º Congrejufe protagonizou uma cena impensáv-
el: todo o plenário unido “contra o golpe”. A mesa que 
conduzia os trabalhos, composta por Tarcísio Ferreira 
(PSOL/SP desde 2011) e presidida por Ramiro Lo-
pez (PCdoB/RS desde 1993, candidato a vereador em 
2012), havia acabado de casuisticamente alterar um 
entendimento sobre a apreciação de propostas retira-
das pelas chapas para serem discutidas no congresso 
“estatuinte” (exclusivo para modificar o estatuto, mar-
cado para novembro/2016). 

30. Após as manobras da mesa para que algumas pro-
postas fossem excluídas do congresso estatuinte sem 
nem terem sido analisadas em seu mérito, Costa Neto 
subiu ao palco, denunciou as decisões draconianas da 
mesa e encerrou com “nós não admitimos golpe!”.

31. Respondendo instintivamente ao “dog whis-
tle” da militância lobotomizada, os sabujos da CUT 
começaram a entoar com punhos erguidos socando 
o ar o mantra daqueles que há muito se divorciaram 
da realidade: “não/ vai ter/ golpe!”. Pouco importa se 
o “golpe” analisado em tela seja para seu benefício. 
Falaram em golpe? Opa! Vamos gritar!

32. Dog whistle (apito de cachorro) é como os anal-
istas políticos americanos chamam as mensagens 
políticas codificadas para um grupo específico de 
pessoas (no caso, a militância). A resposta a esse es-
tímulo psicológico (involuntário, no caso) é quase que 
visceral, demonstrando que as reações não passam 
pelo crivo da racionalidade. Esse nível de “atuação 
política” (i) prescinde do conhecimento da logorreia 
marxista; (ii) responde ao sentimento que certas pa-
lavras causam, não à sua semântica; (iii) gera uma 
identidade de grupo forte que exime o indivíduo de 
pensar; (iv) é moldado por abstrações, generalizações 
e coletivizações de contornos imprecisos. Apitou: a 
turba responde. Funciona!

33. O texto acima foi divulgado em 10 de maio de 
2016.

34. Observei agora que deixei um rascunho de um tex-
to para escrever, mas por motivo de bocejos mil aca-
bei deixando para outro momento. O título já estava 
até dado: Todos e todas delegadxs e observadorxs: a 
histeria inclusiva canhota. Fica para o futuro.
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Massa de modelar ideológica sabor opressão

35. Dia 16/06, divulguei o “ato público em defesa dos 
servidores públicos federais”, organizado pela Fonase-
fe, com participação da Fenajufe e Sindjus-DF. A pauta 
(não tão) oculta era o famigerado “Fora Temer” (sic). 
A agenda de mobilização já era sabida pelos coordena-
dores do movimento e estava estampada nas páginas 
do PSTU e CSP-Conlutas dias antes. Aparentemente, 
esse “dia nacional de lutas” estava previsto ainda antes 
da aprovação da tese encabeçada pelo PSTU, apresen-
tada pelo LutaFenajufe, no 9º Congrejufe: “Fora Temer, 
todos os corruptos e os reacionários do Congresso! 
Eleições gerais já”.

36. O expediente do Sindjus-DF foi aprovar o “ato em 
defesa do serviço público” em reunião da direção sem 
explicitar todos os itens da pauta e criar imagens de 
divulgação que só faziam referência aos servidores. O 
objetivo era claro: fazer número em um ato alinhado 
ideologicamente aos interesses das linhas auxiliares 
do PT.

37. Até aí, sem novidades. Vamos voltar um pouco no 
tempo. Brasília, estamos em 29 de maio: “Caminhada 
das flores”. Tratou-se de um protesto contra a dita 
“cultura do estupro”. A descrição do evento dizia que 
um grupo de educadores (sic) estava convidando, os 
jornais diziam que 35 coletivos feministas organizaram 
o ato. Diziam-se um “movimento apartidário articulado 
pela sociedade civil organizada” (arrepio). Consultei 
a página de três desses coletivos: todos apoiaram a 
candidatura de Dilma, mas nada falaram sobre os es-
cândalos de corrupção.

38. Durante a manifestação era possível ver faixas, 
cartazes e palavras de ordem “Fora Temer”. O movi-
mento feminista “espontâneo” encerrou o ato com o 
vandalismo do STF, no muro os escritos: “é golpe”, 

“contra o estupro da democracia” e “volta querida”. 
Nesse mesmo fim de semana, a passeata do orgulho 
LGBTXYZ também virou um grande protesto contra o 
governo.

39. Vamos voltar ainda mais no tempo? Estamos em 
junho de 2013. As “jornadas de junho” tomam as 
ruas das principais cidades do país. A pauta de rei-
vindicações é difusa, mas começou contra o aumento 
das passagens de transporte público em SP (por um 
governo do PSDB no estado e do PT no município) 
e englobou “justiça social”, “direitos de minorias”, 
liberação da maconha, tudo! O movimento Passe 
Livre, formado por militantes do PSTU, PSOL, PCO e 
PCB, “organizava” os atos. O vandalismo e a violência 
eram o mecanismo de ação para ganhar repercussão 
na mídia. A manipulação da massa visava a avançar 
a agenda de esquerda de construção de um pensa-
mento único, facilitando – assim – pelo desgaste, a 
reeleição de Dilma em 2014.

40. Ponto. Parágrafo.

41. Perceberam as semelhanças? Em todos os atos há 
uma pauta oculta dissimulada. Escrevi sobre as jorna-
das de junho em minha tese de conjunturas sob outra 
perspectiva enviada ao 9º Congrejufe. Nela, breve-
mente, falo sobre o conceito do homem-massa (de 
José Ortega y Gasset). O homem-massa é aquele que 
passa pela experiência da vida como um ser desloca-
do, que só se sente pleno em meio a uma massa que 
o limite da difícil tarefa de pensar, de ser. É o homem 
que não contribui, mas reivindica seus “direitos”, 
mesmo sem saber o que é exatamente um direito. 
Homens que funcionam no automático e gostam de 
ir conforme a corrente, repetindo palavras de ordem 
e mantras que seus gurus revolucionários por um 
“mundo melhor” ditam. Entendem o que quero dizer? 
Esses movimentos “espontâneos” ou articulados por 
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“coletivos”, ou ainda inocentemente convocados para 
“reivindicar direitos” podem ser armadilhas ideológi-
cas com fins escusos. Já temos uma certa bagagem 
política para evitar que sejamos feitos de massa de 
manobra por canalhas profissionais que sequestram 
pautas legítimas. Vamos deixar de ser esse povo pu-
silânime, carente, que busca em cada esquina um novo 
messias, alguém a quem seguir. Chega de tropeçar nas 
mesmas pedras, há tantas por aí para toparmos...

42. O texto acima foi divulgado em 20 de junho de 
2016.

Os escritórios da discórdia

43. Resumo dos últimos acontecimentos acerca dos 
escritórios de advocacia que prestam/prestaram/pre-
starão serviço ao Sindjus-DF

44. A despeito do assunto repetitivo e das diferentes 
versões sobre a discussão, darei minha versão dos 
fatos, esclarecendo que falo somente por mim. Quem 
quiser aderir, sinta-se livre. Para facilitar a leitura e não 
os cansar, o texto está dividido entre “Antes da assem-
bleia” e “Durante a assembleia”.

45. Antes da assembleia

46. Diante da inércia, autoritarismo e pouca transpar-
ência da direção do Sindjus em convocar assembleias 
para - pelo menos - participar à categoria das decisões 
tomadas na direção e que afetam diretamente a vida de 
milhares de filiados, um grupo de pessoas encabeçou 
a ideia de propor uma assembleia à revelia. Os docu-
mentos em que colheram essas assinaturas estavam 
com o timbre do Movatec (movimento de valorização 
do técnico judiciário), receberam o apoio de diversos 
servidores (inclusive efusivo apoio cutista e dos dire-
tores Gilmar e Chico Vaz) e de funcionárias “freelanc-
ers” que percorriam os locais de trabalho abordando 
os servidores.

47. No dia 10 de agosto de 2016, foi protocolado o 
abaixo-assinado no Sindjus com 1.308 assinaturas de 
filiados requerendo a realização de assembleia (art. 14 
do Estatuto do Sindjus). No mesmo dia, o “engaveta-
dor-geral” J.J.A.M.S (PSTU) retirou o documento do 
sindicato e o levou para sua casa “para conferência”.

48. Diante de nova atitude arbitrária do coordenador, 
no dia 15 de agosto, quatro filiados protocolaram no 
sindicato requerimento para que a diretoria cumprisse 
o artigo 14, parágrafo único do estatuto que prevê 72 
horas de prazo para a convocação da assembleia so-
licitada. O documento já convocava a assembleia para 
dia 24 de agosto.

49. O abaixo-assinado previa na alínea “a” o seguinte 
tema: “manutenção do contrato de assistência jurídica 
com o escritório IBANEIS ADVOCACIA E CONSUL-
TORIA S/C”. Na reclamação de Jorge Eduardo dos 
Santos Motta (PT) contra o Sindjus (19/08/2016), 
foi acrescentado à alínea o seguinte: “ou a ratificação 
do rompimento contratual com o referido escritório e 
contratação de novo escritório (...)”. Houve antecipa-
ção de tutela. Na publicação feita no jornal no mesmo 
dia o texto original prevaleceu (art. 16).

50. Na véspera da assembleia, o sindicato alterou a 
pauta e publicou no site lista de itens diferente da es-
tabelecida na decisão judicial. Nova petição foi aten-
dida no dia mesmo da assembleia intimando o sindi-
cato para que retificasse o edital. O novo escritório já 
estava atuando em flagrante litigância de má fé, pois 
alegava que não houve tempo hábil para a conferência 
das assinaturas: o diretor que deu causa ao problema.
51. Durante a assembleia

52. O grupo majoritário da direção (Renova/UPJ) ten-
tou de diversas formas adiar a assembleia, manter a 
pauta alterada ou protelar a realização desta. Mesmo 
depois da destituição da direção da assembleia (art. 
18, b), o grupo majoritário colocou questão de ordem 
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cogitando cumprir ou não a decisão judicial, preval-
eceu o entendimento de cumprir. O coordenador-geral 
Júnior Alves informou a todos que pretendia anular os 
efeitos da assembleia tendo em vista alegadas irregu-
laridades na pauta.

53. Diante das ameaças, da péssima redação da pauta 
e visando a resguardar as decisões da assembleia, 
questionou-se se no item sobre o escritório de advoca-
cia haveria possibilidade de propostas intermediárias 
ou somente seria deliberada a manutenção do con-
trato com o escritório. Prevaleceu o entendimento de 
somente deliberar sobre manter ou não o escritório 
do Ibaneis, talvez pelo receio de que opções diversas 
poderem ser interpretadas como alteração da pauta. 
Nesse momento, entendo que houve a seguinte di-
visão:

54. Optantes do “não”: (a) entendiam que o escritório 
do Ibaneis deveria ser substituído imediatamente; e/
ou (b) queriam manter a contratação com o novo es-
critório “Fonseca de Melo & Britto Advogados”.
55. Optantes do “sim”: (a) entendiam que o escritório 
do Ibaneis deveria ser mantido; e/ou (b) queriam que 
houvesse estudo transparente observando aspectos 
técnicos, êxitos, experiência e pesquisa de satisfação 
com os filiados sobre os serviços do escritório atual/ 
futuro.

56. Como não houve nenhuma defesa explícita sobre o 
escritório do Ibaneis, inclusive com destaque para os 
conflitos de interesse e perdas de prazo do escritório, 
ficou claro que a maioria dos que votaram pela ma-
nutenção queriam que houvesse nova contratação com 
transparência e sem malefícios para os filiados com 
perda de direitos. Pois, caso o entendimento de que a 
revogação do contrato com o Ibaneis prevalecesse, a 
discussão sobre esse ponto estaria superada e o novo 
escritório confirmado. Visando provocar a direção para 
que cumpra os requisitos mínimos para uma contrata-
ção transparente o “sim” prevaleceu. Não há que se 

falar em falta de coerência em votar pela manutenção 
e querer trocar o escritório, pois se a manutenção não 
tivesse sido confirmada, o escritório escolhido sem 
transparência estaria confirmado.

57. O texto acima foi divulgado em 29 de agosto de 
2016.

Quando a categoria se choca com o partido quem 
ganha?

58. Os exemplos da nocividade da militância de par-
tidários políticos no seio de nossas entidades não 
cansam de aparecer. Ontem mesmo, o Sindjus-DF 
fez (depois de muita pressão da base) o ato “Tchau 
Lewandowski” (sic) (eles não aprendem). Uns 20 ser-
vidores apareceram para tocar cornetas, segurar as 
faixas e gritar a plenos pulmões “adeus, papito” de-
baixo de sol forte.

59. É sintomático que tão poucos servidores tenham 
comparecido ao ato convocado pelo sindicato. De-
pois da última participação do Sindjus-DF, Fenajufe, 
Sindsep-DF e outros sindicatos no ato “Fora Temer” 
(sic) - mascarado de “nenhum direito a menos” - a 
categoria ficou desconfiada e receosa de ser utilizada 
novamente como massa de manobra na insaciável 
vontade de instrumentalizar mentes, trabalhadores e 
interesses legítimos.

60. Mas não é disso que quero falar agora. Hoje, ocor-
reu aqui em Brasília mais um ato “em defesa da de-
mocracia e contra o golpe” – outro “Fora Temer”. Em 
uma foto que circulou nos grupos pela manhã vemos 
A.P.B.C. (petista apoiadora ferrenha de Policarpo) e 
M.R.W. (PT, plantonista da Fenajufe) segurando uma 
faixa com os dizeres “Servidores do Judiciário e do 
MPU em defesa da democracia e contra o golpe”. Ao 
fundo, a cena umbralina que já conhecemos: bandei-
ras do PSTU, PT, bonés da CUT e MST, Conlutas et 
caterva. Quem deu procuração a essas criaturas para 
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jogar no lixo a honra de milhares de servidores que 
não coadunam práticas ilícitas, pautas sujas, golpistas 
e partidário-ideológicas?

61. Ao (escárnio) ato, compareceu a também plantoni-
sta da Fenajufe E.A.S. (Renova/União por Justiça/Lu-
taFenajufe), sacudindo animada sua bandeira do PSTU 
enquanto marchava em direção à Esplanada. Era uma 
E. bem diferente daquela que vimos no ato de ontem: 
sentada à sombra e sem força até para tocar uma cor-
neta ou segurar a faixa.

62. O que quero demonstrar é que, no conflito de inter-
esses, quem prevalece é sempre o partido: 

63. i) J.J.A.M.S (Renova/União por Justiça/LutaFe-
najufe), coordenador do Sindjus-DF, técnico judiciário, 
filiado ao PSTU, quando chamado a se posicionar so-
bre a alteração do requisito de ingresso para o cargo 
de técnico judiciário (NS) na plenária de João Pessoa, 
consultou rapidamente o partido e soube o que deveria 
pensar. Hoje é contra o NS.

64. ii) E.A.S. (também contra o NS, embora técnica) no 
ato “tchau Lewandowski” pouco se interessou, já no 
ato “Fora Temer” participa animada.

65. iii) A.P.B.C. (CUT/PT) quando teve de escolher en-
tre participar do ato “tchau, papito” ou “Fora Temer”, 
nem pensou duas vezes: “Fora, golpista” na cabeça.
66. iv) Onde estavam a federação, o Conlutas, o PSTU 
e demais entidades no ato “tchau papito”? Todos no 
“Fora Temer”.

67. Quantas vezes mais a categoria precisará ser rel-
egada a segundo plano até acordar para que na cabeça 
do dirigente partidário quando houver conflito entre 
categoria e partido, o partido prevalecerá sempre?
68. PS: O ato coordenado pelo PSTU empunha orgul-
hoso faixas de “Fora Temer! Fora todos!”, ao mesmo 

tempo em que dá palanque ao Chico Alencar do PSOL 
no carro de som, porque ninguém é de ferro, né? Co-
erência mandou lembranças.

69. O texto acima foi divulgado em 13 de setembro 
de 2016.

Quando Lula tem razão (em parte)

70. “Eu de vez em quando falo que as pessoas achin-
calham muito a política, mas a posição mais honesta 
é a do político, sabe por quê? Por que todo ano, por 
mais ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua encarar 
o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na 
universidade, faz um concurso e tá com um emprego 
garantido para o resto da vida”, declarou o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva

71. A bem da verdade e aproveitando para fazer uma 
autocrítica, não dá para discordar totalmente da afir-
mação do ex-presidente. Desconsiderando a bravata 
pedestre de uma mente entorpecida pela própria jac-
tância sobre a honestidade dos políticos (colocando 
todos, injustamente, no mesmo bojo), temos uma 
constatação para análise. No Brasil de hoje, no qual 
quase 2% da população é de funcionários públicos, o 
jovem recém-formado busca mais as carreiras da ad-
ministração pública do que o mercado de trabalho for-
mal, carreiras de profissionais liberais ou empreender. 
Todos os que enchem os olhos com o serviço público 
o fazem pela estabilidade, em segundo lugar apare-
cem os altos salários e outros benefícios. Tendência 
fomentada pelo próprio estado, que cria dificuldades 
mil para empreender, instabilidades financeiras e 
baixa previsibilidade.

72. O servidor público que realiza seu trabalho me-
dianamente, com desídia administrável e é boa-praça, 
raramente terá seus rendimentos ameaçados. O resul-
tado são servidores acomodados e com a criatividade 
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sucumbindo no altar da estabilidade a cada progressão 
funcional.

73. A péssima prestação de serviços públicos sob 
qualquer ótica, causada em boa parte pela baixa ex-
igência de produtividade e qualidade (a despeito de 
algumas metas abusivas impostas com o advento dos 
processos eletrônicos) e a ausência de competitividade 
(alternativa), não convence a sociedade a apoiar as 
causas dos servidores públicos.

74. Os políticos, em contrapartida, precisam conqui-
star no voto sua permanência na teta estatal. Embora 
saibamos que o poder econômico, conchavos e outras 
artimanhas consigam ludibriar o crivo popular para 
bem escolher seus representantes.

75. Que toda a repulsa causada pelo discurso deses-
perado do ex-presidente seja convertida em medidas 
efetivas para resgatar/ conquistar o apoio popular às 
justas reivindicações dos servidores públicos, bem 
como na moralização da atuação daqueles que por vo-
cação e convicção se doam diuturnamente no serviço 
à população. E que a estabilidade seja lembrada ap-
enas como a garantia para que os servidores possam 
atuar com autonomia e imparcialidade, sem medo de 
perseguições políticas e garantindo a continuidade do 
serviço.

76. O texto acima foi divulgado em 16 de setembro de 
2016.

PEC da maldade congela o futuro, #sqn

77. Eu evito as conclusões fáceis, mas há um expedi-
ente infalível para identificar boas propostas políticas: 
se a extrema-esquerda condena é porque é bom (e se 
aprova é porque é ruim).

78. Consultei os sites do CSP-Conlutas, Lutafenajufe, 
PSOL, PSTU, CUT e PT: todos são contra a PEC 241 e 
possuem matérias de capa sobre o assunto. Sinal ver-
melho!

79. Fora o óbvio ululante de que o gasto público pre-
cisa de um limite e de que a explosão de déficit criado 
pelo governo Dilma precisa reduzir, a PEC 241 (PEC do 
teto) projeta para o futuro uma solução paliativa para 
um problema gravíssimo: ou o gasto público diminui 
ou o Brasil quebra! E o mais paradoxal disso tudo é 
que se o Brasil chegar a um patamar maior do que 80% 
do PIB de déficit, os maiores prejudicados com isso 
serão os atores mais caros para a esquerda: serviços 
públicos, servidores públicos e pobres. Ou seja, se a 
PEC não for aprovada e o orçamento federal efetiva-
mente colapsar, o que se vislumbra para o futuro é a 
necessária redução do estado de forma obrigatória, 
drástica, através de demissões, redução de salários, 
privatizações e outros “entreguismos” tão condenados 
pelos progressistas. Vide Grécia. Além da provável as-
censão ao poder de políticos radicais (salvadores da 
pátria).

80. A miopia político-econômica aliada à reação vis-
ceral (instintiva) a palavras-chave (redução do gasto, 
arrocho, teto, saúde, educação) impede que se analise 
a questão de forma técnica. Não vou detalhar nesse 
texto os motivos para a premente aprovação da PEC, 
posso citar referências, artigos, vídeos e bibliografia. 
Quero falar de outro aspecto das resistências que o 
projeto enfrenta.

81. Quais os objetivos por trás de ser contra a PEC 
241?

82. Após a derrota do impeachment e o fracasso re-
tumbante do projeto #ForaTodos, eleições gerais já!, 
as linhas auxiliares do PT – visando reforçar a narrativa 
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do golpe – buscam em todas as oportunidades atacar 
o governo Temer, pouco se importando com os rumos 
do país. Entendo que os objetivos desses serviçais de 
um projeto de poder são dois:

83. 1) desgastar o governo Temer através de uma 
derrota política, ou para que o governo quebre efeti-
vamente. As linhas de atuação política pretendem que 
a PEC não seja aprovada e que como consequência o 
fracasso fragoroso do governo reforce a narrativa de 
que o governo golpista ajudou a afundar o país.

84. 2) forçar o governo Temer a aumentar impostos 
para cobrir o déficit. Sem a PEC e com a tendência as-
cendente de gastos a única solução para fechar a conta 
será (cortar investimentos e) aumentar ainda mais os 
impostos asfixiando a população e os geradores de 
empregos, ou seja, gerando ainda mais crise, desem-
prego, inflação e estagnação econômica.

85. Essa PEC é uma tentativa tímida de que o governo 
evite uma situação ainda mais grave de instabilidade 
econômica com consequências muito piores do que o 
“congelamento” do gasto público total por 20 anos e a 
necessária identificação dos ralos de dinheiro público 
no estado.

86. O texto acima foi divulgado em 6 de outubro de 
2016.

Primeiramente, o servidor!

87. Acho que era esse o grito que todos aqueles co-
legas que votaram em nós para os representar na XX 
plenária nacional da Fenajufe esperava ouvir. Mas não 
foi isso o que ouvimos, e muito do que ouvimos revela 
as prioridades dos grupos políticos que representam a 
posição política hegemônica dentro das entidades, em-
bora não necessariamente representem o pensamento 
da categoria.

88. A XX plenária havia sido convocada pelo 9º Congre-
jufe para concluir os assuntos que não foram delibera-
dos nessa instância: reforma estatutária, propostas de 
resolução e moções, além do plano de lutas. Entretan-
to, a despeito do esforço feito pela comissão organiza-
dora para elaborar uma programação eficiente, pouco 
do cronograma foi obedecido, a começar pela proposta 
de “salas de consenso” como mecanismo prévio de 
discussão das propostas. A rejeição da proposta revela 
a sintomática mecânica que orienta os trabalhos nessa 
e em outras instâncias deliberativas. 

89. Na sequência, a plenária desfez decisão da diretoria 
colegiada que havia impedido a “dança das cadeiras” 
dos cargos de coordenador. Decisão que demonstra 
o tamanho da influência nefasta que determinado 
grupo (e seus braços) exerce sobre a entidade e o 
apreço pelo poder daqueles que já nem lembram mais 
como é trabalhar em um fórum, tribunal, vara. Nova-
mente a sistemática dos trabalhos foi rasgada com a 
inversão da pauta da plenária, jogando para o último 
dia as discussões de estatuto que viemos fazer. Foram 
duas horas apenas para alterações de estatuto já com 
o plenário esvaziado.

90. Como utilizaram o tempo nesses outros dias de 
plenária? - pergunta o colega interessado nos assuntos 
afetos à carreira.

91. Discutimos a criação de uma secretaria dentro da 
federação, às custas da federação (ou seja, com o din-
heiro de nossas contribuições indiretas) para cuidar 
de questões afetas a racismo, negrxs, indígenas, mul-
heres, LGBTT-XYZ e outras “minorias”. E ai de quem 
foi contra, viu. Pois os gritos de “machista, racista, não 
passarão” não perdoam aqueles que ponderaram que 
já existem, no âmbito da coordenação de políticas per-
manentes,  iniciativas nesse sentido.

92. Houve espaço para homenagear o ditador geno-
cida Fidel Castro, morto na sexta-feira. Houve longa 
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discussão sobre racismo, com mesa de debates com-
posta por diversos convidados (como será que o Lu-
taFenajufe sabia que haveria esse espaço de tempo?). 
Houve proposta de criação de secretaria para a pessoa 
com deficiência. Houve discussão sobre a criação de 
um partido político só de servidores. Houve até um 
grupo que debochou das características físicas de um 
colega.

93. A impressão que passa é que aqueles derrotados 
nas urnas e seus asseclas querem usar a federação 
como tubo de ensaio de políticas públicas fracassadas 
às expensas da contribuição sindical de filiados por 
todo o país.

94. Que mais esse episódio de desperdício de tempo e 
dinheiro dos servidores sirva de lição para que resgate-
mos a função precípua de nossas entidades: defender 
nossos direitos e interesses. Deixemos a disputa ide-
ológico-partidária para os fóruns competentes e não 
permitamos que sindicalistas profissionais continuem 
se locupletando politicamente, instrumentalizando e 
aparelhando mentes, trabalhadores, entidades e justas 
reivindicações em prol de um projeto de poder.

95. O texto acima foi divulgado em 28 de novembro 
de 2016.

O gosto pelo autoengano

96. “Se um homem me engana uma vez, a vergonha 
é dele. Se ele me engana duas vezes, a vergonha é 
minha” (Provérbio chinês).

97. Quantas vezes mais seremos enganados para que 
finalmente algum resquício de brio, de dignidade, volte 
a brilhar em nossa face? No final do mês de junho de 
2016, eu escrevia o texto “Massa de modelar ideológi-
ca sabor opressão” sobre o “ato público em defesa dos 
servidores públicos federais”, organizado pela Fonas-
efe, com participação da Fenajufe e do Sindjus-DF. 

O ato patrocinado por PSTU e CSP-Conlutas era um 
“Fora Temer” realizado pouco tempo antes da sanção 
ao projeto de lei de nosso reajuste. Fiz um paralelo com 
a “Caminhada das flores” e as “jornadas de junho de 
2013”. Em comum, os três movimentos foram con-
vocados por centrais sindicais, “movimentos sociais” 
e partidos de extrema-esquerda sequestrando “pauta 
legítima” e instrumentalizando trabalhadores como 
massa de manobra para atacar o governo.

98. Depois disso, surgiram os movimentos de in-
vasão de escolas/ faculdades com a suposta pauta de 
serem contra a PEC do teto dos gastos públicos, con-
tra a reforma do ensino médio, para fumar maconha, 
transar na escola e matar um ou outro de overdose 
ou esfaqueado. Nem preciso dizer que os movimentos 
foram orquestrados/ sequestrados por partidos de ulu-
lante linha auxiliar para desgastar o governo que tenta 
timidamente estancar a sangria orçamentária que nos 
levou a crise que aí está, além de reformar o ensino 
médio que só é excelente em produzir analfabetos fun-
cionais e zumbis doutrinados.

99. Pois bem. Ontem (29 de novembro de 2016), as 
centrais sindicais, partidos de extrema-esquerda e 
sindicatos convocaram os (homens-massa) trabal-
hadores para novamente “reivindicar seus direitos” 
protestando contra o governo junto dos “estudantes”. 
Na pauta, protesto contra a PEC do teto de gastos e 
contra a reforma do ensino médio. O resultado sabe-
mos: pichações desde a Catedral até a pista de acesso 
ao Congresso, vidros quebrados, 27 placas destruídas, 
orelhões, paradas de ônibus, caixas de correio, lixeiras, 
refletores quebrados, até a cruz que há na Esplanada 
foi destruída. Onze carros depredados, dois incendiad-
os e a PEC aprovada em primeiro turno. Curiosamente 
o Ministério da Educação foi o mais danificado (dos 9 
atacados) pelos vândalos.

100. O dirigente sindical E.L.P.A. (Renova/ UPJ/ PSTU) 
manifestou-se em rede social dizendo que “nosso ato” 
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(sic) foi regido pela liberdade de expressão e que os 
“excessos” ocorreram em resposta a uma “agressão 
maior”. Minimizou ainda a depredação dizendo que era 
“fichinha diante do estrago da PEC nas áreas sociais”. 
Outrx militante do LutaFenajufe dentro do Sindjus-DF 
tentou obter doação de R$ 10 mil para tirar foto e agitar 
bandeira do Conlutas no ato, teve o pedido recusado 
pela ala majoritária da direção (MMJ).

101. Até quando vamos outorgar a representação de 
nossas carreiras a tipos dessa laia que colocam as pau-
tas ideológico-partidárias em primeiro lugar e a car-
reira/ categoria - se sobrar tempo - para os minutos 
finais da plenária de nossas vidas? E mais: até quando 
vamos permitir sermos guiados como gado para en-
grossar movimentos de vândalos com pauta ideológica 
dissimulada?

102. O texto acima foi divulgado em 30 de novembro 
de 2016.

Conan: de bárbaro a vassalo da burocracia sindical

103. Conan é uma personagem da literatura de fantasia 
heroica. Percussor do gênero, o herói é um poderoso 
guerreiro, hábil espadachim, de disposição violenta 
e contrária às hipocrisias e fraquezas da civilização, 
e que sempre se defrontava com ameaças sobrenat-
urais sobre as quais sempre prevalecia, fossem elas 
magos, demônios ou outras criaturas de eras perdidas 
no tempo.

104. O Coletivo Nacional da Fenajufe de Analistas Judi-
ciários e do MPU (Conan) não dispôs da mesma bra-
vura para enfrentar criaturas que assombram os desti-
nos dos analistas do PJU/MPU por longas eras. Logo 
na fase de apresentação dos delegados enviados pelos 
sindicatos, o (mago do eni-éssi) coordenador da Fe-
najufe V.P.S.S., técnico judiciário do TRE-CE, sentou-

se ao lado da mesa organizadora dos trabalhos. Usando 
óculos escuros, cara fechada, braços cruzados, tentou 
intimidar os analistas que se apresentavam fazendo an-
otações. De súbito, pediu a palavra e confrontou dois 
deles que falaram anteriormente, chamando um deles 
de mentiroso durante 10 minutos. O tom “receptivo” 
para com os colegas em sua primeira reunião do cole-
tivo e a defesa apaixonada e intransigente do eni-éssi 
não estavam alinhados com a postura que se espera 
de um coordenador, representante de toda a categoria.

105. Outra “criatura fantástica” a tentar perturbar 
Conan foi o coordenador A.R.S, técnico judiciário do 
TRF-3. Insistiu o quanto pôde para que os técnicos 
tivessem direito de participar amplamente do coletivo 
de analistas. Repetindo o expediente do dia anterior, na 
plenária, tentou atrapalhar os trabalhos com questões 
de ordem e declarações de voto. Após alguma resistên-
cia, foi aprovado que só analistas poderiam participar 
com direito a voz e voto, inclusive da mesa coordena-
dora dos trabalhos. O Coletivo não fez distinção entre 
oficiais de justiça, posto que são analistas também.

106. Infelizmente, gastou-se precioso tempo discutin-
do o regimento e só nos minutos finais da batalha con-
tra o demônio burocrático encaminhamos propostas 
para a pauta de reinvindicações. Essas demandas serão 
sistematizadas e enviadas às bases, como indicativos 
de discussão nos núcleos então criados nos sindicatos, 
para o aperfeiçoamento dos debates que se pretende 
travar no Coletivo e nas instâncias deliberativas da cat-
egoria. Aprovou-se ainda moção de que a luta das cat-
egorias deve ser unificada.

107. Esperamos que o próximo encontro a ser agen-
dado pela federação, em até quatro meses, incorpore o 
espírito guerreiro do herói fantástico que não se abala 
frente aos mais variados ultrajes. Que a base possa 
participar combatendo as hipocrisias que permeiam 
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o ambiente sindical, principalmente no que tange ao 
preterimento da carreira de analista.

108. O texto acima foi divulgado em 11 de abril de 
2017.

Judas somos nós

109. (no dia anterior à publicação desse texto, lancei 
nos grupos uma enquete aberta para colher nomes 
junto à categoria para um Judas que deveria ser mal-
hado no sábado de Aleluia)

110. “A história se repete, a primeira vez como tragédia 
e a segunda como farsa” (Karl Marx).

111. O resultado da provocação foi o esperado. Incrível 
como nos comprazemos em achar um Judas com mais 
paixão do que para mudar em nós mesmos os pensa-
mentos e atitudes que nos levaram até aqui.

112. Fiz o experimento [eleger o Judas da categoria] 
adiantado, na sexta-feira santa, no dia que relembra a 
crucificação e morte de Jesus. É sintomático que nesse 
dia não olhássemos para nós mesmos identificando 
as omissões que levaram ao estado de coisas que se 
apresentam, da mesma forma que por nossa omissão 
e ignorância Jesus foi condenado. 

113. Respeitando nosso apego à repetição, continu-
amos a escolher Barrabás e negar Jesus, seja na políti-
ca, seja no sindicalismo. Da mesma forma, encontra-
mos facilmente uma lista de traidores para condenar, 
pois é muito mais fácil personificar no outro o inimigo 
traidor quando não temos a coragem e a disposição de 
lutar pelos nossos direitos e interesses.

114. Enfim, que possamos transcender essas mes-
quinharias e nos ligarmos ao verdadeiro sentido da 

Páscoa: a ressurreição de Jesus. Fazendo paralelo 
ao que disse o apóstolo Paulo aos Efésios, seria um 
bom momento para envidar esforços para livrar-nos 
do “homem velho” (Que, quanto ao trato passado, vos 
despojeis do velho homem, que se corrompe pelas 
concupiscências do engano [Efésios 4:22]) e renascer 
como “homem novo”: perdoar sinceramente e ser hu-
milde abandonando o orgulho que nos enche de certe-
zas ao passo que nos cega.

115. Feliz Páscoa!

116. O texto acima foi divulgado em 15 de abril de 2017.

Propostas

117. “Não existe vento favorável a quem não sabe onde 
deseja ir” (Sêneca).

118. A conclusão inescapável é a de que as entidades 
sindicais ainda se encontram aparelhadas por partidos 
políticos e atuam defendendo seus interesses. Quando 
não estão aparelhadas por partidos há clara submissão 
ideológica, o que cria um alinhamento de pauta e ação 
com os interesses partidário-ideológicos em detrimen-
to da defesa das demandas de interesse da categoria.
119. Os sindicatos e a federação, como legítimos rep-
resentantes da categoria, devem buscar aproximação 
com a sociedade, reconhecendo que é preciso focar 
na produtividade do Judiciário e MPU, a despeito da 
constante negativa do governo federal em valorizar os 
servidores com uma remuneração justa. O discurso 
desses líderes não pode estar desconectado da reali-
dade, fazendo referências a ideologias nefastas e su-
peradas pela realidade dos fatos, sob pena de causar 
antipatia naqueles que deveriam apoiar nossas justas 
reivindicações.

120. A sociedade demanda por um Judiciário e MP ágil 
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e em harmonia com seus anseios de justiça.
121. Os sindicalistas devem buscar se afastar do parti-
darismo que aparelha as entidades utilizando-as como: 
trampolim político para alguns escolhidos; instrumento 
de financiamento eleitoral; caixa de ressonância de 
plataformas políticas através do discurso partidário-
ideológico disfarçado de luta legítima.

122. Da mesma forma, os sindicalistas não devem 
se deixar levar pela disputa de poder através do fisi-
ologismo e suas variantes. Os princípios a orientar as 
alianças devem ser o interesse da categoria, a Verdade 
e a justiça.

123. Analisando a complexa situação sócio-político-
econômica mundial, a entidade deveria abster-se de 
posicionamentos em prol de causas nas quais não se 
debruçou, seja por alinhamento político-ideológico, 
seja por não conseguir processar a imensa quantidade 
de fatos envolvidos. Citamos como exemplos a causa 
Israel versus Palestina e as defesas das ditaduras ven-
ezuelana e norte-coreana, que já foram temas de con-
gressos anteriores do Sindjus-DF.

Proponente
1.Guilherme Luiz Santos da Silva - MPDFT
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Foco na categoria:
SindjusDF - livre de 
ingerências externas

1.Representar os interesses de um grupo numeroso, 
como os servidores do PJU/MPU no Distrito Federal, 
cuja base tem 25.000 servidores, sendo 10.500 fili-
ados, é um grande desafio que precisa estar no foco 
dos nossos Dirigentes. Sem distrações desnecessárias 
e ingerências externas. Precisamos de políticas que fo-
quem nos interesses da categoria.

2.Política é inerente à condição humana de seres so-
ciais e sociáveis. Toda interação humana é uma inte-
ração política. Viver em sociedade é exercer política 
diariamente. A atuação política dos representantes 
independe da sua vontade, mas, é a materialização da 
vontade dos representados, neste caso, dos sindical-
izados, através de decisões soberanas tomadas nas 
instâncias adequadas.

3.O objetivo magno de qualquer sindicato é de repre-
sentar os interesses e demandas de seus filiados. O 
SindjusDF deve adotar essa premissa e para isso, os 
dirigentes do SindjusDF devem ser livres de correntes 
que os prendam a interesses externos que vão contra 
os interesses da categoria. Dirigentes livres de ingerên-
cias externas são dirigentes que focam na categoria!

4.Faz-se necessário, portanto, impedir que colegas 
filiados a partidos políticos sejam eleitos. A categoria 
vivenciou a impossibilidade de convivência entre os in-
teresses da categoria e os interesses de partidos políti-
cos, quando da atuação de dirigentes ligados a parti-
dos políticos. Quando surgia o dilema entre defender a 
categoria ou seguir a orientação do partido, acabavam 
seguindo a orientação do partido, independente das 
consequências contra a categoria. 

5.Os partidos políticos são necessários, em sua esfera 
de atuação. A categoria do PJU/MPU também precisa 
de representantes político-partidários e até mesmo 
eleger colegas confiáveis para cargos políticos, aju-
dando a defender nossos interesses na casa legislativa 
federal.

6.Ficou clara a incompatibilidade de dirigentes sin-
dicais, ligados/filiados a partidos políticos, atuando 
no Sindicato. Os interesses são conflitantes e, comu-
mente, a categoria sai perdendo.

7.O direito à filiação partidária é um direito constitu-
cional. Esse direito é respeitado, bastando para isso a 
pessoa não se candidatar a cargo de dirigente do Sind-
jusDF.

8.Devemos votar pela melhoria da representatividade 
do SindjusDF, aprovando alterações estatutárias que 
garantam o apartidarismo do sindicato.

(     ) Aprovado       (     )  Rejeitado          (     ) prejudicado
Para uso exclusivo do SindjusDF

Brasília, 17 de maio de 2017

Alexandre de Carvalho Lima STJ (Delegado)
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“ROGO-VOS, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não sede conformados com este mundo, mas sede 
transformados pela renovação do vosso entendimento, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e 
perfeita vontade de Deus.
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um 
dentre vós que não pense de si mesmo além do que 
convém; antes, pense com moderação, conforme a 
medida da fé que Deus repartiu a cada um”.
Bíblia Sagrada, Romanos 12:1-3.

RESUMO

SILVA, Fábio José da. Redução da jornada de trabalho 
como fator de evolução social. 2013. Trabalho de Con-
clusão de Curso (Graduação em Direito) – UNIEURO, 
Brasília/DF.

Busca-se analisar no presente trabalho os aspectos da 
jornada de trabalho e a possível redução de horas tra-
balhadas para proporcionar ao trabalhador uma vida 
mais digna. Aborda-se nos aspectos gerais, a história 
da jornada de trabalho no mundo, o tempo de trabalho 
e a redução da jornada, e as repercussões nos dias at-
uais. Dentre os aspectos específicos estão a redução 
da jornada de trabalho e seus efeitos na vida do trabal-
hador e na sociedade. O tema é de especial relevância 
para a sociedade e de forma ampla e restrita, estará 
contribuindo para um maior equilíbrio de forças entre o 
capital e o trabalho. Dessa forma, segue a contribuição  
deste trabalho monográfico no sentido de sensibilizar 
as autoridades sobre o assunto.

Palavras-chave: Jornada de Trabalho, Redução da Jor-
nada, Capital e Trabalho.
 

ABSTRAT

SILVA, Fábio José da. Redução da jornada de trabalho como 
fator de evolução social. 2013. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Direito) – UNIEURO, Brasília/DF.

Seeks to analyze in this study the aspects of the working 
day and the possible reduction of working hours to provide 
the employee a more dignified life. This study focuses on 
general aspects, the history of the working day in the world, 
working time and reducing the journey, and the repercus-
sions today. Among the specific aspects are the reduction of 
working hours and their effects on the lives of workers and 
society. The issue is of particular relevance to society and 
broad and narrow, will be contributing to a better balance of 
power between capital and labor. Thus, following the contri-
bution of this monograph in order to sensitize the authorities 
on the subject.

Keywords: Hours of Work, Reduction Day, Capital and Labor. 
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1.INTRODUÇÃO

Este estudo é dedicado à análise da redução da jornada de 
trabalho com o objetivo de demonstrar as desvantagens da 
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atual jornada máxima fixada no Texto Constitucional, 
bem como  a possibilidade concreta da  realização 
do trabalho em um período com menos horas à dis-
posição do empregador. 

A jornada atual não tem trazido benefícios exponenci-
ais para o trabalhador e muito menos para o Estado, 
tanto é que as reivindicações por menores jornadas 
são manifestas há muito tempo pelos trabalhadores. 
Atualmente, 45 milhões de brasileiros vivem abaixo 
da linha de pobreza, os trabalhadores apresentam 
problemas como estresse, depressão, acidentes 
e doenças do trabalho, LER (lesão por esforço re-
petitivo), o pagamento das aposentadorias especiais 
decorrentes das condições ambientais do trabalho, 
dentre inúmeros outros, representam consequências 
diretas de longas e/ou intensas jornadas de labor. Es-
tudos apontam que o Brasil ocupa o segundo lugar 
em número de trabalhadores acometidos pela “Sín-
drome de Burnout”. 

A possibilidade de uma jornada reduzida de trabalho 
de 30 horas acarretará mais qualidade de vida para o 
trabalhador com mais tempo para educação, diminu-
ição da marginalidade acarretada também pela falta 
de emprego, mais segurança devido ao maior tempo 
de convívio dos familiares, diminuição de doenças 
oriundas do labor, tempo livre para a criatividade, o 
lazer, criação de milhões de postos de trabalho sem 
que haja uma diminuição dos salários e remunera-
ções, maior produtividade, aumento real do salário 
mínimo, diminuição das horas extras com salários 
baixos e limitação das mesmas somente até 2 horas 
trabalhadas, melhor distribuição da renda, inserção 
social, combate a miséria, diminuição da carga tribu-
tária e maior arrecadação, diminuição da taxa de juros 
como medida a oportunizar ao cidadão o consumo de 
produtos necessários e objetos de seu desejo.

Enfim, é um círculo virtuoso em defesa da jornada 
reduzida de trabalho para 30 horas semanais que 

merecem a nossa análise.
A dissertação compõe-se de três capítulos. O primeiro 
irá abordar o enfrentamento do homem com o trabalho 
desde os primórdios da civilização, um breve retros-
pecto das Constituições de 1917 a 1988; a questão so-
cial agravada pela Revolução Industrial, a competição 
com a indústria e o empobrecimento do trabalhador e 
os princípios básicos no campo do trabalho apontado 
pela Doutrina Social Cristã.
No segundo capítulo serão abordados o tempo de tra-
balho como elemento ativo para o processo de acumu-
lação entre o número de horas necessárias para repor 
a força de trabalho gasta no processo e o excedente ou 
mais-valia. 

A redução da jornada em função da intensificação do 
trabalho e a reivindicação por menores jornadas com 
a avaliação de que a diminuição do tempo de trabalho 
é uma precondição para o trabalho autônomo, o livre 
agir, o desabrochar da liberdade, criatividade, solidar-
iedade e o exercício de atividades humanas edificantes 
e a necessidade de outras condições no mecanismo.

Analisará o trabalho assalariado e o preço pago a esse 
trabalhador com o salário mínimo, apontando essa 
quantia como meio de subsistência para manter o trab-
alhador na existência simples e como esse mínimo ne-
cessário o mantém na mesma condição social simples-
mente conservando e reproduzindo sua vida humilde. 

Descreverá como o tempo de trabalho no sistema capi-
talista de produção será dividido pela contraprestação 
salarial e à formação de sobre valor não remunerado, 
a ser expropriado pelo empregador e como o sistema 
capitalista de produção transformou milhões de trabal-
hadores em dependentes, alienados que os tem levado 
ao desgaste físico e mental.

Que o avanço da tecnologia como fonte de elevadís-
simos níveis de produtividade, não realiza o fim a que 
deveria se destinar e que são os empregos, liberando a 
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sociedade do trabalho assalariado que tem sido tradu-
zido em negativo desemprego massivo. E que os tem-
pos de não trabalho produzidos pelo desenvolvimento 
tecnológico podem se expressar em lazer, ócio e em 
outras atividades que se demonstrem edificantes da 
condição humana.

No Capítulo terceiro discute-se a valorização do trab-
alho na qual a redução da jornada é peça-chave para o 
indispensável desenvolvimento do país. Argumenta-se, 
também, o aumento do tempo de trabalho através da 
geração de emprego e não das horas extras, além de 
que elevar substancialmente o nível de emprego con-
stituirá condição sine qua non para a valorização do 
trabalho, pois o emprego é pré-condição para o cresci-
mento da economia e, inversamente, o caminho para o 
“pleno emprego” que passa pelo crescimento. 

Nessa senda, pontua-se que o excesso de jornada de 
trabalho está diretamente relacionado com a ocorrên-
cia de acidentes e doenças de trabalho, como também 
problemas relacionados ao estresse, depressão, LER 
(lesão por esforço repetitivo), dentre inúmeros outros. 
Assim, pretende-se demonstrar  que o maior tempo 
disponível ao trabalhador representa não só sua quali-
dade de vida, mas uma evolução social, pois a redução 
da jornada trará: mais tempo para educação, o lazer, 
maior produtividade, diminuição da marginalidade, 
mais segurança, diminuição de doenças oriundas do 
labor, criação de milhões de postos de trabalho, au-
mento real do salário mínimo, melhor distribuição da 
renda, inserção social, combate a miséria, diminuição 
da carga tributária e maior arrecadação e diminuição 
da taxa de juros como fator estimulante para o con-
sumo de toda a sociedade.

Demonstrará como os privilégios de uns poucos re-
verbera com a possibilidade de garantia de um sistema 
de exploração e que a resposta para tal situação deve 
ser a redução da jornada de trabalho, com a criação 
de empregos para que o trabalhador desempregado 

possa também ter acesso a rendas e direitos. 

A luta pela redução da jornada de trabalho é antes de 
qualquer fundamento, a luta pela sobrevivência. 
Seguirá, apontando o exemplo Francês de redução da 
jornada de trabalho e seus aspectos positivos e nega-
tivos e como trazer este movimento para o exemplo 
brasileiro com as devidas correções.

A posição do novo sindicalismo em defesa da redução 
da jornada como elemento-chave para compensar o 
desequilíbrio a que estamos assistindo em termos da 
repartição da renda e da riqueza e como esta medida 
ampliará o emprego.

E uma reflexão de que o desenvolvimento é a amplia-
ção da liberdade em todas as esferas e que nenhum 
ser humano vai ter liberdade se não tiver caminhos 
concretos, diferentes entre os quais escolher e que 
quando uma pessoa está sem possibilidades de ter 
um acesso que permita melhorar a sua vida, ela não 
tem liberdade, ela tem uma não escolha.

2.HISTÓRIA DA JORNADA DE TRABALHO NO MUN-
DO

O homem, desde os primórdios da civilização tem 
buscado respostas em relação às transformações 
na organização dos tempos de trabalho. A diminu-
ição das jornadas, em certos casos, o alongamento, 
noutros, a intensificação dos ritmos, a reorganiza-
ção dos horários, o fim dos empregos. Esta busca 
tem demonstrado que é necessário um aprimora-
mento evolutivo desse homem em relação às suas 
condições de trabalho e como deve proceder para 
que tire o melhor proveito dessa situação.

A primeira notícia de trabalho do homem na terra é 
relatada na Bíblia.

A Bíblia cita em Gênesis 2,15: “Deus tomou o homem 
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e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e 
guardasse”. Teria advindo deste movimento o início do 
trabalho do homem? Teria este se tornado escravo da 
criação? São perguntas sem respostas. Quem poderia 
nos esclarecer sobre estes pontos nunca antes debati-
dos? Só mesmo o Senhor nosso Deus.

O homem começou sua caminhada primeiramente 
coletando frutos que a terra dispunha para o mesmo, 
seguido da caça e da pesca, com o auxílio de instru-
mentos necessários a este fim. No período neolítico 
assentando lugar na terra e se utilizando da agricultura 
e domesticação de animais para sua sobrevivência. 
Surge o primeiro movimento de cooperação para plan-
tar, colher e criar. Suas tarefas começam a solicitar 
maior preparação e entendimento das ações no sen-
tido de minimizar e facilitar seus trabalhos. O homem 
começa a compreender a necessidade de organizar-se 
melhor; mas surgem também os exploradores deste 
trabalho que começam a utilizar-se do primeiro movi-
mento de escravidão desta mão-de-obra.

Nesse período surge o trabalho artesanal passado de 
pai para filho. Dá-se início neste momento ao primeiro 
tijolo da construção que levou à Revolução Industrial, 
que com as máquinas a vapor, o esforço humano, as 
linhas de montagem em escala geram a partir daí a di-
visão entre o capital e o trabalho. 

Ives Gandra Martins filho (2012, p. 24-26) destaca: 

Caberá ao Direito estabelecer o que, por justiça, corre-
sponde a cada um, sabendo-se que, por decorrer dire-
tamente do esforço humano, ao trabalho corresponde 
à primazia entre os fatores da produção. 

Dizia Aristóteles (384-322 a. C.) que, para conhecer-
mos qualquer coisa, deveríamos perguntar-nos por 
suas causas. Conhecer as causas de uma coisa é con-
hecer a coisa em sua essência. 

Em relação à Justiça, poderíamos perguntar-nos: 
qual a sua finalidade? Encontramos a resposta em 
Isaías 32,17: “Opus iustitiae pax” (“A obra da justiça 
é a paz” – dístico colocado na bandeira do TST). O 
objetivo primordial da Justiça é pacificar a sociedade: 
solver os conflitos sociais.

Mas como se consegue resolver os conflitos sociais? 
Em que consiste a pacificação da sociedade? Encon-
tramos a resposta em Ulpiano (Digesto, I, 1, 10): a 
justiça é dar a cada um o que é seu (“suum cuique 
tribuere”). Essa é sua causa formal. Só se consegue 
pacificar a sociedade quando se dá a cada um o que 
é seu, ou seja, o seu direito, fazendo com que todos 
estejam com suas necessidades satisfeitas, consci-
entes da distribuição justa que há dos bens da terra. 
Na seara trabalhista, trata-se da justa distribuição dos 
frutos da produção entre o trabalho e o capital. 

E a causa material da Justiça? Qual o objeto da 
Justiça? Se a causa formal da Justiça é dar a cada 
um o que é seu, então, o objeto da Justiça, sua causa 
material, é precisamente o direito de cada um: aquilo 
que deve ser dado a cada um para que esteja satis-
feito e não rompa a paz para consegui-lo. 

Ao longo da história tivemos diferentes concep-
ções de Direito Natural, com opiniões opostas que 
geraram discordâncias; mas as mesmas não de-
ixam por apontar o direito natural como necessário 
nesta caminhada rumo às indagações da história do 
homem em relação à jornada de trabalho. O direito 
natural apontou dentro de suas escolas várias cor-
rentes com seus filósofos e concepções; dentre elas 
estão: a corrente sofista naturalista, teológica, ex-
perimental, estoica, clássica, conceitualista, idealista 
e intuicionista. 

Neste sentido, Ives Gandra Martins filho (2012, p. 29-
30) sinaliza que: 
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Em relação aos direitos humanos fundamentais, não 
é o Estado que os outorga, mas apenas os reconhece 
como ínsitos à pessoa humana. Assim, relativamente 
a esses direitos, não há que falar em natureza con-
stitutiva do direito em decorrência de sua inclusão 
na Constituição de um país, mas em natureza de-
claratória dos atos que os elencam, reconhecendo algo 
que preexiste ao Estado. Assim, eles têm sido objeto 
de declarações, como: Declaração de Independência 
Americana (1776); Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão (1793); Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos (1948) e Na Declaração da OIT sobre os 
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (1998) 
se chegou a um denominador comum mínimo em rela-
ção ao qual não se podem garantir condições dignas 
de trabalho (princípios admitidos por todos os países 
que são membros da Organização Internacional do 
Trabalho, ainda que não ratifiquem nenhuma de suas 
convenções):

- eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 
obrigatório (trabalho escravo);
- abolição efetiva do trabalho infantil;
- eliminação da discriminação em matéria de emprego 
e ocupação;
- liberdade de associação e liberdade sindical, com o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação cole-
tiva.

A questão social se viu agravar mais ainda quando da 
Revolução Industrial que em face da competição com a 
indústria, empobreceu mais ainda o trabalhador.
Ives Gandra Martins filho (2012, p. 38) destaca: 

Com o advento da Revolução Industrial, surge a fig-
ura do proletário: trabalhador que presta serviços em 
jornadas extremamente longas, variando de 14 a 16 
horas, que habita em condições desumanas, geral-
mente próximo ao local de trabalho, não possui opor-
tunidade de desenvolvimento intelectual, gera prole 

numerosa e ganha salário insuficiente.

A indignidade do trabalho subordinado baseava-se 
em excessivas jornadas de trabalho, na exploração de 
mulheres e menores, no alto índice de acidentes de 
trabalho, nos baixos salários, na constante insegu-
rança quanto à mantença do trabalho e na fixação das 
condições de trabalho exclusivamente pelos patrões. 
Como referido, o número excessivo de acidentes de 
trabalho e de enfermidades afastava os trabalhadores 
do labor, sendo que, durante o período de afasta-
mento, não recebiam salário ou qualquer ajuda do 
empregador. 

O liberalismo econômico exacerbado degenerou em 
capitalismo selvagem (exploração do trabalho pelo 
capital, com jornada de 14 horas de trabalho, nas 
piores condições, em busca do aumento de lucro das 
empresas).

A degeneração do trabalho neste caminhar mostra 
sinais de exploração por parte do empregador que 
deturpa os sinais de boa convivência e de colabo-
ração que deve existir para com o empregado. O 
sistema capitalista selvagem sucumbe há tempos o 
empregado e até mesmo o empregador. É um jugo ao 
qual a sociedade está envolvida e precisa posicionar-
se, para que a dignidade do trabalho humano seja 
restaurada nas condições adequadas para ambas às 
partes; empregador e empregado.

Neste sentido, Ives Gandra Martins filho (2012, p. 42-
43) assevera que: 

Desde os primórdios da “Questão Social”, a Igreja 
Católica esteve atenta aos problemas e vicissitudes 
pelos quais passavam os trabalhadores, tendo o Papa 
Leão XIII escrito a Encíclica Rerum Novarum (1891), 
que se constituiu num marco da Doutrina Social Cris-
tã, verdadeira Carta Magna do trabalhador.
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A diretriz básica da Doutrina Social Cristã, que ilumina 
todas as demais orientações nesse campo, é a da pri-
mazia do trabalho sobre o capital, uma vez que todo 
trabalho tem o homem como fim: o trabalho é para o 
homem e não o homem para o trabalho.

Os documentos do Magistério da Igreja, desde a Re-
rum Novarum, sempre serviram de norte para as su-
cessivas Constituições dos mais diversos países do 
mundo, nutrindo a parte social dessas Cartas Políticas 
no que diz respeito aos direitos básicos do trabalhador, 
em face da dignidade da pessoa humana).

A Doutrina Social Cristã tem princípios básicos no 
campo do trabalho, que são:

a)Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (Rerum 
Novarum, 11) – Este princípio indica a dignidade es-
sencial da pessoa humana, devido a sua imagem e 
semelhança com o criador, prezando pela igualdade 
entre os sexos e indicando que nas diferentes áreas de 
atuação do ser humano em relação ao trabalho, as rela-
ções entre empregadores e empregados deve sempre 
prezar pela concórdia, pois todos são filhos de Deus e 
gozam da mesma dignidade.

b)Princípio do Bem Comum (Rerum Novarum, 19-20) 
– Preza pela coletividade em geral e indica que o obje-
tivo do Estado é primar pelo bem de TODOS.

c)Princípio da Destinação Universal dos Bens (Rerum 
Novarum, 3-7) – Segue o princípio do bem comum, 
indicando que Deus criou tudo e o deu ao homem para 
que o que existe seja usufruído por todos.

d)Princípio da Subsidiariedade (Rerum Novarum, 8 e 
21-22) – o Estado deve coordenar, proteger, apoiar, 
incrementar e incentivar a iniciativa privada, suprindo 
suas deficiências e promovendo o bem estar social.

e)Princípio da dignidade do Trabalho Humano (Re-
rum Novarum, 15) – É explicado através da realização 
do trabalho com a maior perfeição possível, adquirir 
virtudes intelectuais e morais para o seu aper-
feiçoamento e experiência profissional e ter a visão 
de que o seu trabalho deve fundamentalmente servir 
aos outros e assim fazendo o aproxima de Deus.

f)Princípio da Primazia do Trabalho sobre o Capital 
(Rerum Novarum, 12-13) – O trabalho humano serve 
para produção de bens e serviços e o homem com o 
seu trabalho recebe uma remuneração para isto, mas 
para que exista um equilíbrio entre capital e trabalho 
é necessário que esta relação seja justa.

g)Princípio da Solidariedade (Rerum Novarum, 31-
36) – É o princípio que representa o direito do trabal-
hador de se unir, formando associações e sindicatos 
com a finalidade de defender seus interesses.

h)Princípio da Proteção (Rerum Novarum, 27-29) – 
Determina a intervenção do Estado que estabelece as 
jornadas de trabalho e as condições nas quais este 
serviço é prestado, para que não haja exploração 
deste trabalhador.

A história mostra que a primeira forma de trabalho 
foi a escravidão e o escravo considerado uma coisa, 
uma propriedade, não tendo direito a nada, apenas 
trabalho.

Sergio Pinto Martins (2008, p. 4) destaca que: 

Na Grécia, Platão e Aristóteles entendiam que o trab-
alho tinha sentido pejorativo. Envolvia apenas a força 
física. A dignidade do homem consistia em participar 
dos negócios da cidade por meio da palavra. Os es-
cravos faziam o trabalho duro, enquanto os outros 
poderiam ser livres. O trabalho não tinha o signifi-
cado de realização pessoal. As necessidades da vida 
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tinham características servis, sendo que os escravos 
é que deveriam desempenhá-las, ficando as atividades 
mais nobres destinadas às outras pessoas, como a 
política. Hesíodo, Protágoras e os sofistas mostram 
o valor social e religioso do trabalho, que agradaria 
aos deuses, criando riquezas e tornando os homens 
independentes. A ideologia do trabalho manual como 
atividade indigna do homem livre foi imposta pelos 
conquistadores dóricos (que pertenciam à aristocracia 
guerreira) aos aqueus. Nas classes mais pobres, na 
religião dos mistérios, o trabalho é considerado como 
atividade dignificante.

Em Roma, o trabalho era feito pelos escravos. A Lex 
Aquilia (284 a. C) considerava o escravo como coisa. 
Era visto o trabalho como desonroso. A locatio con-
ductio tinha por objetivo regular a atividade de quem 
se comprometia a locar suas energias ou resultado 
de trabalho em troca de pagamento. Estabelecia, por-
tanto, a organização do trabalho do homem livre. Era 
dividida de três formas: (a) locatio conductio rei, que 
era o arrendamento de uma coisa; (b) locatio conduc-
tio operarum, em que eram locados serviços mediante 
pagamento; (c) locatio conductio operis, que era a en-
trega de uma obra ou resultado mediante pagamento 
(empreitada).

Na época do feudalismo os senhores feudais davam 
proteção militar e política aos servos, que não eram 
livres e prestavam serviços em suas terras. Os servos 
entregavam parte do que produziam nas terras dos 
senhores feudais que em troca davam proteção.

O Trabalho era considerado um castigo e os nobres não 
trabalhavam.

Surgiram as corporações de ofícios inicialmente com 
dois graus: mestres e aprendizes. No século XIV surge 
o grau de companheiro.

Os mestres eram os proprietários das oficinas, os 
companheiros eram trabalhadores e os aprendizes 
eram os menores que recebiam dos mestres o ensino 
de ofício ou profissão. As corporações de ofício tin-
ham como características: (a) estrutura hierárquica; 
(b) capacidade produtiva; (c) técnica de produção. 
Os aprendizes trabalhavam prestando serviços com 
idade inferior. Os aprendizes ficavam sob a respon-
sabilidade do mestre e seus pais pagavam taxas el-
evadas para que o mestre ensinasse seus filhos. 

A jornada de trabalho era de até 18 horas. Quando do 
advento da invenção do lampião a gás, em 1792, por 
William Murdock, houve a diminuição da jornada que 
ficou entre 12 e 14 horas por dia. 

Em 1776, as muitas corporações de ofício acabaram, 
mas em 1789, com a Revolução Francesa elas foram 
suprimidas por serem consideradas incompatíveis 
com o ideal de liberdade do homem.

Em 1791, logo após a Revolução Francesa, deu-se 
início a liberdade contratual e a liberdade de trabalho. 
Com a Lei de Chapelier foram eliminadas as corpora-
ções de cidadãos.

Em 1848 reconhece-se o primeiro dos direitos 
econômicos e sociais: o direito ao trabalho.

A Revolução Industrial transformou trabalho em em-
prego e os trabalhadores passaram a trabalhar por 
salários. 

Sergio Pinto Martins (2008, p.6) explicita que:

Com o surgimento da máquina a vapor, houve a in-
stalação das indústrias onde existisse carvão, como 
ocorreu na Inglaterra. Bem retrata o trabalho abusivo 
a que eram submetidos os trabalhadores nas minas 
Émile Zola, em Germinal. O trabalhador prestava ser-
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viços em condições insalubres, sujeito a incêndios, 
explosões, intoxicação por gases, inundações, desmo-
ronamentos, prestando serviços por baixos salários e 
sujeito a várias horas de trabalho, além de oito. Ocor-
riam muitos acidentes do trabalho, além de várias 
doenças docorrentes dos gases, da poeira, do trabalho 
em local encharcado, principalmente a tuberculose, a 
asma e a pneumonia. Trabalhavam direta ou indireta-
mente nas minas praticamente toda a família, o pai, a 
mulher, os filhos, os filhos dos filhos etc. Eram feitos 
contratos verbais vitalícios ou então enquanto o trabal-
hador pudesse prestar serviços, implicando verdadeira 
servidão. Certos trabalhadores eram comprados e ven-
didos com seus filhos. Os trabalhadores ficavam sujei-
tos a multas, que absorviam seu salário. (Isso só ter-
minou por meio dos decretos parlamentares de 1774 
e 1779, quando foram suprimidas essas questões nas 
minas escocesas).

Houve a necessidade de intervenção Estatal nas rela-
ções de trabalho, pois os abusos em relação à jornada 
de trabalho estavam sendo excessivas, pois passavam 
de 16 horas por dia ou até o pôr-do-sol, com salários 
absurdamente baixos.

Com a intervenção Estatal pode-se buscar o bem-estar 
social e melhorar as condições de trabalho que passou 
a estar mais protegido jurídica e economicamente.

Conforme informa Sergio Pinto Martins (2008, p 6-7), 
deve-se assegurar superioridade jurídica ao emprega-
do em razão da sua inferioridade econômica. A lei pas-
sa a estabelecer normas mínimas sobre condições de 
trabalho, que devem ser respeitadas pelo empregador.
O Estado estava atuando para a manutenção da ordem 
pública. Não intervinha nas relações privadas. Acar-
retava a exploração do homem pelo próprio homem. 
O trabalho era considerado mercadoria. Como havia 
muita oferta de trabalhadores e pouca procura, o em-
pregado aceitava as condições impostas pelo patrão, 
recebendo salários ínfimos e trabalhando 15 horas por 

dia, sem descanso ou férias).

Com o término da Primeira Guerra mundial, surge o 
chamado constitucionalismo social, que tem como 
preceitos a defesa social da pessoa humana e seus 
direitos fundamentais.

A primeira Constituição de 1917 estabelecia jornada 
de trabalho de oito horas, proibição de trabalho de 
menores de 12 anos, limitação da jornada de meno-
res de 16 anos a seis horas, jornada máxima noturna 
de sete horas, descanso semanal, salário mínimo, 
entre outros.

A Constituição de Weimar de 1919 disciplinou sobre 
a participação dos trabalhadores nas empresas e sua 
representação.

Em 1919, é assinado o Tratado de Versalhes preven-
do a criação da Organização Internacional do Trab-
alho (OIT), que teve como proteção a relação entre 
empregados e empregadores no âmbito internacio-
nal, com assinatura de convenções e recomendações 
nesse sentido.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 
dezembro de 1948, prevê direitos aos trabalhadores.
Neste sentido, Sergio Pinto Martins (2008, p. 9) man-
ifesta que o neoliberalismo prega que a contratação 
e os salários dos trabalhadores devem ser regulados 
pela lei da oferta e da procura. O Estado não interfere 
nas relações trabalhistas que seriam reguladas pelas 
condições econômicas. Entretanto, observou-se a 
necessidade de proteção ao empregado e a neces-
sidade de separação entre o social e econômico, veri-
ficado hoje na Constituição de 1988, onde os temas 
são tratados de forma separada.

Um breve retrospecto sobre as Constituições é de 
grande valia para estabelecermos informações im-
portantes que nos levam aos momentos atuais.
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A constituição de 1824 aboliu as corporações de ofício 
para que houvesse o exercício de ofícios e profissões.

A Lei do Ventre Livre dispôs que os filhos de escravos 
nasceriam livres.

A Lei Saraiva-Cotegipe, libertava os escravos com mais 
de 60 anos, mas mesmo assim ainda prestavam ser-
viços gratuitos ao seu senhor por mais três anos.

A Lei Áurea (Lei nº 3.353) aboliu a escravatura.

A Constituição de 1891 reconheceu a liberdade de as-
sociação, determinando que a todos fosse lícita a as-
sociação e reunião, livremente e sem armas, não hav-
endo intervenção policial, salvo para manter a ordem 
pública.

A Constituição de 1934 foi à primeira constituição 
brasileira a tratar do Direito do Trabalho. Trouxe com 
ela algumas proteções importantes como: garantia a 
liberdade sindical, isonomia salarial, salário mínimo, 
jornada de oito horas no trabalho, repouso semanal, 
entre outros.

A Constituição de 1937 instituiu o sindicato único, im-
posto por lei, vinculado ao Estado, demonstrando um 
controle ainda grande do poder estatal.

A Constituição de 1946 foi uma constituição democráti-
ca, nela está inserida a participação dos trabalhadores 
nos lucros, estabilidade e outros direitos da norma 
constitucional anterior.

A Constituição de 1967 arremeda direitos anteriores já 
estabelecidos nas Constituições anteriores.

E em 5-10-1988 é aprovada a Constituição cidadã, 
onde são incluídos os Direitos Sociais e os Direitos e 
Garantias Fundamentais.

Como visto, a jornada de trabalho ao longo do tempo 
sofreu diversas alterações até serem estabelecidos 
os critérios atuais de garantias sociais e fundamen-
tais e que até hoje buscamos conquistar.

3.TEMPO DE TRABALHO

Marx possui uma teoria coerente sobre o tempo de 
trabalho. Seu estudo teórico alicerçado aos fatos 
históricos nos leva a descrições importantes em rela-
ção ao aumento e diminuição da jornada de trabalho.
Demonstra que para se produzir uma mercadoria 
sempre se tem um tempo correspondente e o valor 
da mesma medida pela duração do trabalho. 
No tocante a esse aspecto, Sadi Dal Rosso (1996, p. 
388) sinaliza que: 

O valor que possibilita a circulação das mercadorias 
ao definir o equivalente das trocas é dado pelo tempo 
de trabalho socialmente necessário para produzi-las 
e colocá-las à disposição dos consumidores.

O tempo de trabalho é o elemento ativo para o pro-
cesso de acumulação. Esse tempo se divide entre o 
número de horas necessárias para repor a força de 
trabalho gasta no processo e o excedente ou mais-
valia que é o tempo apropriado pelos proprietários 
dos meios de produção e agentes estatais.
Sadi Dal Rosso (1996, p. 389) explicita que: 

A acumulação de riquezas são pensados em termos 
de tempo de trabalho, é natural que surjam uma con-
tradição e um conflito de interesses entre os agentes 
sociais sobre o tempo do trabalho [...]. O conflito 
emerge diante da questão da apropriação do trabalho 
excedente produzido. Quem se apropriará de que 
proporção da mais-valia produzida pelo trabalho? 
Aqueles que trabalham? Cada um fica com quanto? 
Quantas horas de trabalho deve ter por dia, por se-
mana, por mês ou por anos, uma jornada justa de 
trabalho? Quanto é justo que cada pessoa trabalhe 
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normalmente? Estas questões criam enfrentamentos 
políticos entre os agentes diretamente envolvidos no 
processo.

O alongamento do tempo de trabalho tomou lugar his-
toricamente através de dois movimentos sucessivos. 
O primeiro consistiu na suspensão da interdição de 
trabalho em dias feriados religiosos, que eram muito 
abundantes na Idade Média, e no estabelecimento da 
obrigatoriedade de trabalho nesses dias. Este meio 
teve impacto colossal no aumento do número de dias 
de trabalho ao ano. O segundo movimento aumentou o 
número das horas do trabalho diário. Durante os pro-
cessos de revolução industrial, a jornada diária de tra-
balho atingiu o limite máximo da capacidade humana. 
O resultado líquido destas duas mudanças históricas 
foi alongar a jornada diária e anual de trabalho. Em que 
pese à brutalidade desses processos, o alongamento 
da jornada significa a produção de uma mais-valia ab-
soluta acumulável, sob condições econômicas de esta-
bilidade ou de lenta transformação do nível da produ-
tividade. Para produzir e vender mais, amontoando 
assim um excedente acumulável, o patronato recorreu 
à medida a seu alcance mais imediato, a saber, impôs 
mais trabalho aos trabalhadores.

O processo de alongamento da jornada não pode 
proceder ad infinitum. Encontra um limite rígido na 
exaustão e no consumo da vida do trabalhador. Em 
condições de jornadas muito longas, a reivindicação 
por menos tempo de trabalho obtém adesão não ap-
enas daqueles que estão envolvidos diretamente no 
trabalho, como também de segmentos sociais impor-
tantes na formação da opinião pública e da decisão 
política. A curva da jornada começa a sofrer sucessivas 
inflexões. Para ser factível a diminuição do tempo, é 
necessário que aumente a produtividade do trabalho. O 
desenvolvimento das forças produtivas reduz o volume 
de trabalho exigido para a produção das mercadorias. 
Se a produção total fosse constante e a produtividade 

crescente, isto significaria menos trabalho utilizado. 
Como a produção tende a crescer, quando merca-
dos vão sendo constituídos, o trabalho empregado 
aumenta em termos absolutos, ainda que a produ-
tividade reduza o tempo necessário da produção. Isto 
possibilita as vitórias das reivindicações trabalhistas 
por jornadas mais justas de trabalho. No entanto, 
a mais-valia não diminui proporcionalmente com o 
tempo de trabalho mais breve. Ao contrário, o au-
mento da produtividade do trabalho, permite uma 
nova forma de mais-valia. Possibilita a extração da 
mais-valia relativa.

O capitalismo tem como objetivo transformar a popu-
lação economicamente ativa em assalariados sob o 
seu controle. Verifica-se que a cada ano o volume de 
assalariados cresce internacionalmente e em países 
industrializados o número de trabalhadores desem-
pregados seja grande e muitos não consigam entrar 
no mercado de trabalho.

Sob a hipótese de crescimento da produtividade do 
trabalho e o mesmo em relação às empresas, o siste-
ma capitalista estará empregando cada vez menos 
trabalhadores que ocasionará desemprego direto ou 
diminuição da jornada de trabalho.

Segundo Marx, a redução do tempo de trabalho é 
positiva, pois em sua época menos horas de trabalho 
significavam a sobrevivência do trabalhador, a possi-
bilidade dele manter-se vivo. Existe uma componente 
humanista envolvida na luta pela redução da jornada. 
O movimento pela diminuição do trabalho torna-se 
uma campanha coletiva onde diversos setores da 
sociedade unidos se organizam e reivindicam seus 
direitos. Marx informa ainda que essas campanhas 
aconteceram no século XIX e tiveram o sentido de 
mobilização social e não de natureza corporativa. Foi 
uma ação de trabalhadores conquistando um direito 
para si.
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Reconhece nesse movimento uma vitória dos trabal-
hadores e de suas formas de organização e que não 
bastava o desenvolvimento das forças produtivas para 
que houvesse a diminuição da jornada. Ao contrário, o 
empresariado está sempre disposto a abocanhar mais 
esses ganhos, amparados na tese de que é deles a 
propriedade do capital investido e consequentemente 
é deles o lucro adicional. Esse compartilhamento dos 
ganhos de produtividade sempre foram um enfrenta-
mento com o capital.

Marx observou que a redução da jornada é um pro-
cesso continuado, em função de que a intensificação 
adicional do trabalho conduz ao renovado surgimento 
da reivindicação por menores jornadas de trabalho e 
sendo um processo continuado, chegaria, inevitavel-
mente, um ponto em que o tempo de trabalho seria 
menor do que o tempo de não trabalho, criando uma 
situação nova cujas implicações não foram analisadas 
nem podiam ser previstas num contexto em que a luta 
centrava-se na sobrevivência daqueles que trabalha-
vam. Marx percebeu que após século e meio houve a 
redução da jornada anual de trabalho pela metade.

Avalia positivamente o significado da redução da jor-
nada de trabalho e percebe que a diminuição do tempo 
de trabalho é uma precondição para o trabalho autôno-
mo, o livre agir, e observa o desabrochar da liberdade, 
criatividade, solidariedade e o exercício de atividades 
humanas edificantes; mas percebe também que a liber-
dade não desenvolve a criatividade sem que outras 
condições não forem postas. 

Sadi Dal Rosso (1996, p. 393) destaca que:

Neste sentido de condição o conceito da redução da 
jornada ocupa um papel central. Sem redução do 
tempo de trabalho, a vida se transforma num trabalho 
constante. O homem e a mulher são transformados em 
autômatos, em apêndices do trabalho. Suas vidas são 

o trabalho. Por isso, a luta pela redução da jornada 
tem um sentido revolucionário. Estabelece uma pre-
condição. Cria uma possibilidade. Abre uma porta. 
Descerra um horizonte. 

Segundo Marx (1996), é necessário que o volume do 
trabalho diminua para que a emancipação humana 
tenha uma chance. Este é e continua sendo o princi-
pal problema que a redução da jornada coloca para a 
sociedade: o que fazer com o tempo de não trabalho? 
Esta questão se torna daqui para frente cada vez mais 
importante. 

Nesse período de transição ainda não se tinham res-
postas para o bem estar das pessoas. O ambiente não 
havia sido movimentado neste aspecto e as análises 
não puderam ser mais precisas. Mas isto não por-
menoriza a indicação de Marx em relação ao assunto 
e muito menos os pensamentos de uma época muito 
difícil para o trabalhador.

Portanto, e evidentemente, o aumento do tempo livre 
não conduz automaticamente a um livre desabrochar 
da individualidade e da solidariedade social. Esta é 
uma tarefa a ser construída contra o poder do din-
heiro.

John Kenneth Galbraith (1982, p. 17) destaca que:

[...] estamos tornando servos em pensamento, como 
também em ação, da máquina que criamos para 
servir-nos. É, em muitos modos, uma confortável 
servidão; alguns contemplarão admirados e talvez 
até mesmo com indignação qualquer pessoa que 
se proponha escapar a ela. Indivíduos há que nunca 
estão contentes. Estou interessado em sugerir as 
linhas gerais de emancipação. De outro modo, per-
mitiremos que objetivos econômicos tenham indev-
ido monopólio sobre nossas vidas e a expensas de 
outros interesses mais valiosos. O que conta não é a 
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quantidade de nossos bens, porém a qualidade de vida.

João Vitor Passuello Smaniotto (2010, p. 42) destaca 
que: 

Mesmo sob a égide de uma jornada de trabalho menor, 
o operário tem trabalhado ao longo de sua vida ativa 
por mais tempo. Também tem produzido como nunca 
antes o fez. É notório que o trabalhador tem “saído” 
cada vez mais tarde do mercado de trabalho.

Segundo Smaniotto (2010), a tendência demográfica 
aponta para um constante aumento de expectativa de 
vida da população, gerando um prolongamento na vida 
e elastecimento do tempo de trabalho despendido ao 
longo da vida. No sistema previdenciário percebe-se a 
ampliação do tempo de vida ativa das pessoas com as 
mudanças ocorrendo, isso significa que se está inver-
tendo, na substância, a tendência histórica da diminu-
ição da jornada.

Note-se através de uma pequena simulação com dados 
que um trabalhador (homem) subordinado à jornada 
de trabalho anterior à Constituição de 1988 de 48 horas 
semanais, estava submetido à legislação previdenciária 
que lhe permitia aposentar-se com 30 anos de contri-
buição. Considerando que o ano possui 52 semanas, 
este homem teria trabalhado ao longo de sua vida ativa 
74.880 horas. Imagine que seu filho, quando começou 
a trabalhar, o fez sob a nova jornada de trabalho de 
44 horas semanais, mas também sob as novas regras 
de previdência, alteradas pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998, que determina a aposentadoria com 
35 anos de contribuição. Neste caso, seu filho, mesmo 
submetido a uma jornada semanal inferior, trabalhará 
ao longo de sua vida ativa 80.080 horas. Serão 5.200 
horas trabalhadas a mais que seu pai.
Segundo Dal Rosso (2010), a diminuição do tempo 
de trabalho sob uma medida pode não passar de um 
grande embuste sob outra. O que ocorre, em muitos 

casos, é o efetivo aumento de trabalho, sob o dis-
farce da redução da jornada diária ou semanal. Este 
é o paradoxo da tendência invertida, quando menos 
horas de trabalho por dia transformam-se em mais 
horas de trabalho durante a vida profissional. Na 
prática, ocorre uma redistribuição de menos horas de 
trabalho ao ano por um período mais longo de anos, 
cujo efeito é aumentar a jornada vital de trabalho.

Contudo, essa análise permite demonstrar que o 
operário tem trabalhado cada vez mais, refletindo em 
um aumento da produção de bens e riquezas.

Compreende-se que o homem busca sua realização, 
seu status social, seu conforto e lazer. E quando se 
fala em lazer, para usufruto daquilo que o trabalho 
gerou, logo vem à mente a duração do trabalho. O 
descanso à noite consome um terço, em média, das 
vinte e quatro horas do dia. Ainda, há outras neces-
sidades fisiológicas que demandam tempo. A limita-
ção do horário de trabalho, desde o início, tornou-
se um problema de organização social e mesmo de 
conflitos. O trabalho modela o homem, que, por ele, 
se auto-organiza e o usa para também organizar sua 
vida social.

A Constituição Federal em seu art. 7º diz: São direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
XIII- jornada do trabalho normal não superior a oito 
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada 
a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
XVI- remuneração do serviço extraordinário superior, 
no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

João Vitor Passuello Smaniotto, (2010, p. 52-56) de-
staca que:
Após meio século submetidas à duração de 48 horas 
semanais, as entidades sindicais, inicialmente os sin-



1657º Congresso Sindjus/DF

dicatos de São Bernardo do Campo e Diadema, depois 
os trabalhadores metalúrgicos da capital paulista, re-
tomaram a luta pela mudança da mentalidade a res-
peito do trabalho. Chamada de “greve pelas 40 horas” 
iniciou-se em 11 de abril de 1985 e encerrou-se 54 dias 
após, em 4 de junho. A greve foi muito difícil, pois en-
volvia muito mais que uma diminuição do tempo de 
trabalho e salário, mas a discussão abordava a saúde 
dos trabalhadores, a liberdade de dispor de algum 
tempo para cada um fazer dele o que bem entendesse.
Mais do que uma circunstância fortuita e passageira, 
a reivindicação de 40 horas de trabalho abrangia uma 
estrutura e uma mentalidade. Estruturalmente, o pro-
cesso de trabalho se organizava sobre longas jorna-
das. Não consistia num processo em que o aumento da 
produtividade devesse ceder espaço para menos horas 
de trabalho. A ordem do raciocínio era inversa: muito 
tempo de trabalho e, quem sabe, ganhos de produtivi-
dade. Enquanto cultura e mentalidade, a reivindicação 
de quarenta horas de trabalho introduzia um elemento 
completamente novo na equação de trabalhadores e 
empregadores: menos horas de trabalho com o mes-
mo salário. Essas razões mostram porque a greve foi 
difícil, pesada e seus resultados marcaram época.

[...] 

O principal resultado da greve de 1985, consequência 
de um avassalador movimento contra a jornada de 10 
horas diárias (uma vez que as horas extraordinárias 
eram constantes), foi, na prática, a redução na jornada 
semanal de 60 horas (48 horas da jornada legal mais 
12 horas extras permitidas por lei) para 50 horas. As-
sim, observa-se que a sobre jornada continuou a ser 
utilizada largamente.

O período entre a greve de 1985 até a Constituição de 
1988 foi marcado por implementação prática aos acor-
dos firmados durante a greve. Em 1988, ao ser promul-
gada a Constituição, a alteração da jornada semanal 

em 44 horas inovou para a maioria dos trabalhadores 
fora dos Estados da região sudeste. Contudo, para 
os trabalhadores desta região pouco alterou, uma vez 
que já estava disseminada a jornada inferior às 48 
horas.

A bibliografia brasileira sempre exaltou a redução da 
jornada de trabalho para 44 horas semanais como um 
triunfo da sociedade na busca de melhores condições 
de trabalho. Porém, o que pouco se comenta é que 
esta “conquista” representou uma grande derrota, 
enfeitada em discursos distorcidos para parecer um 
avanço.

[...] A greve de 1985 rompeu com a prática de meio 
século de uma jornada legal de 48 horas, repre-
sentando uma grande reviravolta na história brasilei-
ra. Como consequência muitos trabalhadores tiveram 
suas jornadas de trabalho reduzidas. Assim, a jornada 
de 44 horas não representou uma grande conquista, 
eis que já era, para muitos, consequência da greve 
citada.

Na prática consumara-se não uma conquista, mas 
uma derrota para os trabalhadores brasileiros. A jor-
nada de trabalho havia sido mantida no mesmo nível 
em que já se comportava. A proposta de 40 horas, 
que vinha sendo sustentada em todos os fóruns an-
teriores do debate constitucional, sofreu uma brusca 
quebra, emergindo então a semana de 44 horas se-
manais.

Sadi Dal Rosso, em estudo minucioso sobre o perío-
do que antecedeu a Constituição Federal de 1988, 
apresentou como ocorreu a reviravolta e a conse-
quente aprovação da jornada de 44 horas semanais. 
No período pré-constituinte a Subcomissão dos Di-
reitos dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos 
não precisou nem de votação para aprovar a proposta 
de 40 horas semanais. O debate entre os constitu-
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intes na Comissão da Ordem Social foi mais disputado, 
mas o resultado final foi à aprovação também do pro-
jeto das 40 horas semanais. Na Comissão de Sistem-
atização operou-se a grande ruptura. O empresariado 
exerceu forte pressão e, apesar de ter sido sustentada 
a jornada de 40 horas em todos os fóruns anteriores do 
debate constitucional, desta nova comissão emergiu a 
proposta de 44 horas.

Eram quatro possíveis propostas a serem analisadas: 
48, 44, 42 e 40 horas. Faltaram apenas sete votos para 
a aprovação da proposta de 40 horas, dentre estes 
os votos da liderança do PMDB tidos como certos, 
como o voto do futuro presidente FHC. O que derrubou 
a proposta de 40 horas não foi apenas a pressão do 
empresariado, mas lançaram-se suspeitas de que as 
entidades sindicais não estavam unidas no Congresso 
Constituinte.

Já a proposta de 42 horas foi eliminada por questões 
formais, tendo havido inúmeros constituintes se mani-
festado contra a forma de eliminação do voto da emen-
da. Assim, descartada as emendas de 40 e 42 horas, o 
caminho ficou aberto para a aprovação da jornada de 
44 horas.

Por esta razão a jornada de 44 horas representou uma 
grande derrota para os trabalhadores e para a socie-
dade brasileira. A emenda das 40 horas aportou no 
texto constitucional, mas na última hora operou-se 
uma virada histórica, não permitindo que a lei funda-
mental atingisse um patamar comparável aos padrões 
internacionais.
Após a promulgação da Constituição brasileira que in-
stituiu a jornada de 44 horas semanais, a busca pela 
redução continuou nas casas legislativas. Diversos 
foram os projetos de lei que objetivavam diminuir a 
jornada de trabalho brasileira. No Senado Federal de-
stacaram-se dois:

O primeiro projeto foi proposto pelo Senador Geraldo 
Cândido, no ano 2000 (projeto de Lei 8), que objetivava 

reduzir a jornada para 7 horas diárias e 35 semanais. 
O foco principal era o combate ao desemprego. Foi 
arquivado em 2003. Também importante foi o pro-
jeto de Lei nº 254 de 2005, de autoria do Senador 
Paulo Paim, que propunha reduzir a jornada de tra-
balho das atuais 44 horas semanais para 36 horas, 
sem redução de salários, em regime de seis horas 
por dia, ou da forma ajustada entre empregadores 
e empregados, com o objetivo de promover o pleno 
emprego em curto prazo.

Esse projeto tinha a peculiaridade de não instituir a 
jornada proposta à totalidade dos trabalhadores, mas 
apenas às empresas que quisessem aderir ao Pacto 
Empresarial para o Pleno Emprego, ou simplesmente 
poderia retornar ao status quo sem pagar qualquer 
compensação do funcionário. Como incentivo à em-
presa contaria com benefícios tributários. Atualmente 
encontra-se na CCJ (Comissão de Constituição e 
Justiça) aguardando parecer dos relatores.

Resta, por fim, destacar que o mais importante movi-
mento legislativo a respeito da redução do tempo de 
trabalho está em trâmite na Câmara dos Deputados. 
É a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 231-
A de 1995, de autoria dos parlamentares Inácio Ar-
ruda, Paulo Paim, Luiz Carlos Buzato, entre outros, 
que propõe a redução da jornada de trabalho para 40 
horas semanais e aumento para 75% a remuneração 
de serviço extraordinário. Após tramitar por 14 anos, 
em 2009 a PEC foi aprovada por unanimidade por 
uma comissão especial destinada a proferir parecer.

Segundo pesquisa feita no site da Câmara dos depu-
tados:

O último trâmite a respeito que foi dia 04/09/2012, 
indica para o Plenário da casa, onde houve uma apre-
sentação de Requerimento nº 6052/2012, pelo Depu-
tado Major Fábio (DEM-PB), que: “Solicitava inclusão 
na Ordem do dia” da Proposta de Emenda à Constitu-
ição nº 231 de 1995 que “Altera os incisos XIII e XVI 
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do art. 7º da Constituição Federal”, reduzindo a jornada 
máxima de trabalho para quarenta horas semanais e 
aumentando para setenta e cinco por cento a remune-
ração de serviço extraordinário. 

TRAMITAÇÃO
04/09/2012 – Plenário – (PLEN)

Apresentação do Requerimento nº 6052/2012, pelo 
Deputado Major Fábio (DEM-PB), que: “Solicita in-
clusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 231 de 1995 que “Altera os incisos XIII 
e XVI do art. 7º da Constituição Federal”, reduzindo a 
jornada máxima de trabalho para quarenta horas se-
manais e aumentando para setenta e cinco por cento a 
remuneração de serviço extraordinário”.

Entre as propostas de redução da jornada de trabalho, 
todas têm o mesmo objetivo: combater um dos piores 
problemas sociais da atualidade, que castiga e “castra” 
milhares de cidadãos brasileiros: o desemprego.

João Vitor Passuello Smaniotto (2010, p. 60) informa 
que:

O critério do tempo à disposição fundamenta-se na na-
tureza do trabalho, isto é, na subordinação contratual. 
O empregado é remunerado por estar sob a dependên-
cia jurídica do empregador. Vende sua força por de-
terminado tempo. Durante este tempo o empregador 
utiliza-a da forma que bem entender claro, respeitando 
os limites legais.

Assim como o tempo efetivamente trabalhado e o tem-
po à disposição, o tempo despendido pelo trabalhador 
no deslocamento de sua residência até o trabalho, bem 
como o caminho inverso, pode ser considerado, em 
alguns casos, componente da jornada de trabalho. A 
situação mais comum é a chamada horas in itinere.

Maíra Marques da Fonseca (2012, p. 43, 44) destaca 
que:

As mercadorias são produtos do trabalho humano. 
Trata-se, no entanto, do trabalho abstrato, encarado 
como valor de troca, desprovido de quaisquer distin-
ções qualitativas, vinculado apenas à noção quantita-
tiva de força de trabalho empregada na produção. É 
a existência quantitativa dessa força que se expressa 
na ideia de tempo de trabalho.

[...] o trabalhador vende não o trabalho em si, mas a 
sua força de trabalho, da qual passa a dispor o em-
pregador por determinado lapso temporal. Releva 
memorar que a força de trabalho negociada consiste, 
pontualmente, na individualidade viva do trabalhador, 
de modo que vendê-la indefinidamente ao longo da 
vida implicaria a ampla escravidão ao patrão.

Resta explícito que a jornada de trabalho capitalista 
regula e limita especificamente o tempo de expro-
priação de vida do trabalhador pelo empregador, 
de modo que o primeiro perde o comando sobre o 
seu tempo individual. O controle sobre o tempo al-
heio manifesta-se em poder condicionante de todo 
um modo de vida, expressando-se em degradação da 
liberdade humana. É o que constata Wilson Ramos 
Filho:

O controle do tempo alheio é a primeira e mais im-
portante manifestação de poder. No capitalismo o 
empregador se apropria do tempo de vida de seus 
empregadores, durante parte de cada dia (jornada de 
trabalho) e condiciona o tempo em que o empregado 
não está sob seu controle direto mediante a importa-
ção de um determinado modo de vida segundo de-
terminada ética, absorvendo tanto quanto possível as 
mais distintas potencialidades do fator de produção 
(força de trabalho) que subordina, degradando a 
condição humana.

A relevante questão do tempo de trabalho faz suscitar 
diversas discussões acerca do significado da jornada 
de trabalho. A teoria marxiana indica a jornada de tra-
balho como uma grandeza variável, sendo “uma de 
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suas partes determinada pelo tempo de trabalho ne-
cessário à reprodução da força de trabalho do próprio 
trabalhador”, e outra vinculada à duração do trabalho 
excedente, fonte do acúmulo de capital. Nas palavras 
de Karl Marx, a totalidade do tempo de trabalho “é con-
stituída pela soma do trabalho necessário e do trabalho 
excedente, ou seja, do tempo em que o trabalhador re-
produz o valor de sua força de trabalho e do tempo em 
que produz a mais mais-valia”.

No conceito formulado por Wilson Ramos Filho acerca 
da formação da jornada capitalista de trabalho:

Pode-se entender que em uma mesma jornada de 
trabalho o obreiro trabalha durante certo tempo para 
produzir uma quantidade de bens ou de serviços na 
proporção do que efetivamente lhe é pago; o período 
restante de trabalho, na mesma jornada, produzirá o 
sobre trabalho. Os economistas denominam àquela 
primeira parte – que corresponde ao salário pago 
– como “trabalho excedente”. Embora nas duas par-
celas de cada jornada o trabalho seja “produtivo”, na 
primeira parte o que o obreiro produz equivale ao valor 
do seu salário e naquela segunda parte da jornada o 
que é produzido não reverte para o empregado, mas 
é apropriado pelo empregador, produzindo o que os 
economistas clássicos denominavam como mais-valia 
(surplus labour).

Ao obreiro é revertida tão somente parte ínfima do 
produto, apenas o necessário, repita-se, à manutenção 
de sua existência como trabalhador (e não como ser 
humano) e à reprodução de sua força de trabalho (e 
não de sua humanidade). Ganha sentido, neste contex-
to, a verificação marxiana de que “o trabalhador, longe 
de poder comprar tudo, tem de verder-se a si próprio e 
a sua humanidade”. 

É de se pensar a respeito do assunto e supor que essa 
visão coloca o trabalhador com um ser simplesmente 

“útil” para determinado fim do capital. A observação 
neste aspecto afasta e muito o trabalhador de seu 
ideário comum.

No conceito formulado por Karl Marx e Friedrich 
Engels, o preço médio do trabalho assalariado é o 
salário mínimo, ou seja, essa quantia do meio de 
subsistência que é requisito absoluto para manter o 
trabalhador na existência simples como um trabal-
hador. O que o trabalhador adquire por meio de sua 
atividade é, pois, o mínimo necessário para a conser-
vação e a reprodução de sua vida humilde.

O sistema capitalista de produção não se sustenta 
sem o tempo de trabalho excedente, imprescindível 
à acumulação de capital. O limite mínimo da jornada 
de trabalho, portanto, será sempre composto pelo 
tempo de trabalho necessário acrescido de quantia 
do tempo de trabalho excedente superior à zero. Esse 
preceito é o que mantém os moldes produtivos tal 
como se apresentam. A troca entre capital e trabalho 
na qual se baseia o capitalismo, indica Karl Marx, “é 
precisamente essa espécie de troca que deve levar 
sempre o operário à reprodução enquanto operário e 
o capitalista enquanto capitalista”.

Segundo Karl Marx o tempo de trabalho excedente e 
não remunerado ao trabalhador e chamado por Marx 
como mais-valia é que possibilita o acúmulo progres-
sivo de capital que se multiplica a partir da exploração 
da força de trabalho de qualquer trabalho assalariado.
Como se processa essa riqueza? Ela é expropriada 
por uma classe social poderosa que utiliza seus 
meios de produção (terra, instrumentos de trabalho) 
e se apropria privadamente desses meios os quais 
aquelas classes produziam sua subsistência e um ex-
cedente para trocar no mercado e forçam as classes 
expropriadas a trabalhar para eles, mediante um sa-
lário para produzir os bens que também serão pro-
priedade privada do empregador. 
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Paul Lafargue enfatiza que a riqueza é socialmente pro-
duzida, mas sua apropriação não é social e sim privada 
e fica nas mãos dos detentores dos meios de produção.
O tempo de trabalho no sistema capitalista de produção 
será sempre dividido pela contraprestação salarial e à 
formação de sobrevalor não remunerado, a ser expro-
priado pelo empregador. A jornada de trabalho por ser 
variável, apresenta maiores ou menores proporções de 
trabalho excedente, e, portanto, da taxa de mais-valia.
Deste modo, cabe saber-se que a mais-valia pode 
ser absoluta ou relativa. A mais-valia absoluta se dá 
através do prolongamento da jornada de trabalho e o 
tempo de trabalho excedente, ocasionando a explora-
ção do trabalhador. E a mais-valia relativa, é o aumento 
na produtividade do trabalho, bem como da reorga-
nização produtiva onde se reduz o tempo de trabalho 
necessário à produção sem se alterar a duração total 
do trabalho. Tal medida resulta no aumento do tempo 
de trabalho excedente e a redução do tempo de trab-
alho necessário implica na redução do valor da força 
de trabalho.

Na visão de Raymond Aron, a mais-valia relativa é um 
“sistema satânico”, e o aumento da produtividade se 
atrela à diminuição do valor da força de trabalho. A 
mais-valia relativa se funda, na redução do tempo de 
trabalho necessário e do valor da força de trabalho, e 
por outro lado, do tempo de exploração do trabalhador.
Segundo Karl Marx a prolongação do trabalho exce-
dente corresponderá à redução do trabalho necessário, 
ou parte do tempo de trabalho que o trabalhador utiliza 
em seu benefício e que se transforma em tempo de 
trabalho para o capitalista. A duração do trabalho não 
muda neste aspecto, mas o modo de repartir-se em 
trabalho necessário e trabalho excedente.

Conforme Domenico De Masi o sistema capitalista de 
produção através da indústria transformou milhões de 
trabalhadores autônomos e camponeses subemprega-
dos em “dependentes”; transformou radicalmente o 

conceito de trabalho, caracterizando-o como atividade 
de múltipla programação e direcionamento, além de 
termos como “bem-estar”, “consumo” e “urbanismo”, 
inspirou outros como “alienação, “anomia” e “estres-
se”.

A mobilização diametralmente oposta entre trabal-
hadores e capitalista, constata que a alteração dos 
tempos de trabalho se processa de acordo com o re-
sultado da correlação de forças entre classes sociais, 
se materializando em diferentes momentos históricos 
pelo Direito. A questão da redução da duração se-
manal do trabalho é essencialmente política, de modo 
que jamais se efetivará por mera espontaneidade do 
sistema produtivo.

Percebe-se que apesar dos avanços tecnológicos 
conquistados ao longo das últimas décadas, não tem 
gerado imenso aumento na produtividade e muito 
menos qualquer redução emancipadora dos tempos 
de trabalho. Observa-se que a taxa de desemprego 
tem aumentado e as jornadas de trabalho tem sido 
alongadas; além do trabalho imaterial, que ocasiona a 
sujeição total dos trabalhadores ao esfumaçar as fron-
teiras entre tempo livre e tempo de trabalho.

A transformação na base da sociedade se dará pela 
redução da jornada de trabalho e à criação de tempos 
de não trabalho dedicados ao desenvolvimento fecun-
do do ser social e, portanto, de sua emancipação do 
trabalho alienante e alienado.

Karl Marx em seus Manuscritos econômico-filosóficos 
expõe a noção de que “o salário é determinado medi-
ante o confronto hostil entre capitalista e trabalhador”.
Maíra S. Marques da Fonseca (2012, p. 52-55) debate 
que:

A questão do tempo de trabalho ocupa posição de de-
staque na conflituosidade do modo de produção capi-
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talista. Os trabalhadores alienam sua força de trabalho 
– excertos de vida – ao capitalista, que a compra com 
a intenção exclusiva de ampliar suas próprias riquezas. 
Ao capitalista interessa, assim, pagar o mínimo possív-
el à mão de obra que deve produzir o máximo possível 
em um determinado lapso temporal. Ao trabalhador, 
por seu turno, interessa a valorização de sua força de 
trabalho, ou seja, maior salário pelo menor tempo pos-
sível. Essa contraposição essencial de interesses só 
se resolve pelo embate de forças entre grupos sociais. 
Concorda Josué Pereira a Silva:

Porém, o que se entende por um dia de trabalho? Para 
o capitalista, que pretende tirar o maior proveito pos-
sível da força de trabalho por ele empregada, significa 
alargar ao máximo a duração da jornada. Mas para o 
operário, que luta por seus direitos de vendedor, o ob-
jetivo é reduzir a duração da mesma. Estabelece-se as-
sim um conflito entre interesses contrários, que no fim 
só pode ser resolvido pela força.

Note-se que a redução da jornada de trabalho provoca 
ferozes ânimos antagônicos, pois visa à transferência 
do tempo controlado pelo capital ao âmbito do aten-
dimento às necessidades humanas. Nos pensamentos 
de Karl Marx e Friedrich Engels (2012), “a cada luta de 
classes é uma luta política”, não podendo ser diferente 
com relação à redução da jornada de trabalho.

A questão em análise aponta o capitalista sempre pen-
sando em aumentar os seus ganhos em proporção di-
reta ao aumento do trabalho; enquanto a bandeira da 
redução da carga horária laboral invariavelmente será 
hasteada apenas pelos trabalhadores, os quais têm 
como instrumento básico de luta a pressão social, sem 
a qual a duração do trabalho segue a tendência de se 
expandir. O tempo de trabalho só é limitado ou redu-
zido, desse modo, quando a classe trabalhadora reúne 
força política o bastante para tanto.

Segundo Pierre Naville (2012), a relação de forças 
entre empregados e empregadores é balizadora da 
proporcionalidade entre lucros e salários ao longo da 
história do capitalismo. 

Aponta que os níveis reais dos salários são finalmente 
fixados, com certa margem, pela relação das forças, 
sempre móveis, entre empregadores e empregados. 
Em seu tempo, Marx (2012) insistira nesse aspecto 
do valor do trabalho como resultado de uma relação 
de forças antagônicas, sendo ela mesma função de 
outra relação mais essencial: a que regula uma pro-
porcionalidade variável entre a massa dos lucros e a 
massa dos salários na escala da empresa e da socie-
dade. Trata-se, porém, de oscilações ou diferencia-
ções relativas a um “mínimo vital”.

Conforme exposto o mesmo se dá em relação ao 
tempo de trabalho, visto que, tanto os conceitos de 
tempo e de trabalho quanto de tempo de trabalho 
tratam-se de construções sociais. 

Sadi Dal Rosso (2012) argumenta que a “jornada 
de trabalho é determinada no tempo e determinável 
pelas relações que as classes sociais estabelecem en-
tre si”. Tendo-se o tempo como instrumento de me-
dida do investimento de trabalho na produção, é plau-
sível concluir que, no sistema capitalista de produção 
– pautado no acúmulo ilimitado de mercadorias -, há 
uma tendência a se estender ao máximo a jornada de 
trabalho, contida apenas diante do limite biológico do 
trabalhador e do limite social de acordo com a práxis 
estabelecida em sociedade.

Constata-se que o tempo de labor estendido até as 
fronteiras do limite biológico faz com que os trab-
alhadores, insatisfeitos pelos acentuados desgastes 
físico e psíquico que abalam a todos, mobilizem-se 
em coesos movimentos de resistência guiados pelos 
padrões fixados como limite social à exploração. O 
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limite social é o que entabula a jornada considerada 
moral, ética e politicamente sustentável em cada mo-
mento histórico. 

Percebe-se que duração da jornada de trabalho sempre 
será fruto dos enfrentamentos sociais travados entre 
classes. Tampouco tem o desenvolvimento tecnológi-
co o aval de abrandar espontaneamente o tempo de ex-
posição dos empregados aos mandos do empregador, 
tratando-se sempre de questão de cunhos ideológicos 
e político. 

Conforme Sadi Dal Rosso (2012) pode-se perceber que 
a dilapidação da força de trabalho ao invés de automati-
camente conduzir à diminuição do tempo de trabalho 
choca-se contra a tendência representada pelo ímpeto 
de acumulação, no que demonstra que o trabalhador 
foi arrebatado para a rede do capitalismo, e essa força 
os tem levado à destruição. Pode-se concluir com isto 
que os capitalistas são acumuladores compulsivos e 
não irão mudar seu caminho, senão por uma discussão 
política profunda sobre o assunto. Portanto, de dentro 
da classe capitalista não se devem esperar medidas e 
iniciativas para a redução da jornada, por espontânea 
vontade daqueles que desfrutam os resultados do so-
bre trabalho.

Hoje, o grande paradoxo das relações trabalhistas tem 
se fundado no fato de que: “enquanto uma grande par-
cela da população não tem acesso ao trabalho e isto 
põe em risco a sua sobrevivência, outra parcela, não 
menos considerável, está se matando de tanto trabal-
har ou alienando-se no trabalho!” (Maior, Jorge Luiz 
Souto).

Domenico de Masi alerta que “o principal obstáculo à 
libertação do homem da escravidão do trabalho não é 
causado pelos atrasos da tecnologia, mas pelos atra-
sos da cultura”. Acerca do aumento do tempo livre 
ocasionado pela automação, pontuava Jeremy Rifkin 

ainda em fins do século XX:

Tanto nos países industrializados quanto nos países em 
desenvolvimento, está havendo uma crescente consci-
entização de que a economia global está se encamin-
hando para um futuro automatizado. As revoluções das 
tecnologias da informação e da comunicação virtual-
mente garantem mais produção com menos trabalho 
humano. De uma forma ou de outra, mais tempo livre é 
a consequência da reengenharia corporativa e do des-
locamento tecnológico.

Maíra Marques da Fonseca (2012, p. 59) destaca que:

A atual constatação do alongamento da jornada é in-
édita e inquietante. Na era da revolução digital e das 
teorias do fim dos empregos, menos se deveria ex-
plorar a mão de obra humana. O avanço tecnológico 
e o aumento na produtividade por ele gerado deve-
riam, a todos os efeitos, tornar possível a aplicação 
de jornadas menos extensas, afinal, menos horas são 
necessárias para se produzir a mesma quantidade (ou 
mais) de produtos.
O que se verifica é que, [...], “enquanto uns labutam du-
rante infindas horas, outros estão simplesmente priva-
dos de trabalho, à margem das ocupações remunera-
das, são força de trabalho desnecessária, redundante, 
desempregos permanentes e continuados”, de modo 
que se verifica o que Guy Aznar denomina fenômeno da 
repartição social ou, ainda, sociedade dualista. 

Conforme considerações de Sadi Dal Rosso (2012), a 
tecnologia e a produtividade estão liberando cada vez 
mais as pessoas do trabalho. O estudo do tempo de 
trabalho desvela este problema magno: existem pes-
soas que têm trabalho e contam com uma fonte gera-
dora de direitos e as demais pessoas sem acesso ao 
trabalho e, portanto, sem acesso à renda e aos direitos 
sociais e políticos que dela decorrem. O tempo de trab-
alho reduzido não é repartido equanimemente entre as 
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pessoas, de maneira que todos possam ter direitos de 
acesso aos bens sociais.

Argumenta Jeremy Rifkin (2012), na mesma linha, 
que o desenvolvimento tecnológico, por si só, não 
tem ocasionado a criação de tempos livres e, sim, um 
verdadeiro exército industrial de reserva.

Domenico De Masi (2012) aduz que a organização 
desequilibrada dos tempos de trabalho fragmenta a 
população de forma gravosa, ocasionando a existên-
cia de indivíduos doentes pelo estresse do excesso de 
trabalho ou pela ausência dele.

Guy Aznar (2012) constata que o fato de a revolução 
tecnológica permitir que se produza a mesma quan-
tidade de mercadorias em menos tempo “pode ser 
transformado em boa nova fabulosa ou em catástrofe 
abominável”. 

Maíra Marques da Fonseca (2012, p. 60) destaca que:

O menor esforço humano necessário à produção tem 
sido traduzido, por um lado, em longas jornadas aos 
que trabalham e devem operar as máquinas ou coor-
denar a sua operação, pelo que se estima que 22% da 
população mundial (cerca de 614,2 milhões de pes-
soas) trabalham em jornadas excessivas e, por outro, 
em um grande vazio social ecoado pelo desemprego 
dos que estão marginalizados por esse sistema, sem 
postos de trabalho e substituídos pela infatigável tec-
nologia. O que se pode verificar á a desequilibrada 
situação de aumento do tempo de trabalho dos que 
têm emprego, e a inatividade forçada de grandes mas-
sas de desempregados.

O avanço tecnológico, portanto, fonte de elevadíssi-
mos níveis de produtividade ao invés de realizar “o fim 
dos empregos”, liberando positivamente a sociedade 
do trabalho assalariado, tem sido traduzido em nega-
tivo desemprego massivo.

Segundo Giuseppina de Grazia (2012), no que a capa-
cidade produtiva de bens e serviços aumentou, provo-
cou um grande paradoxo no que em relação à quali-
dade de vida, pois, ao passo que cerca de 800 milhões 
de pessoas ainda passam fome no mundo, a produção 
de alimentos tem potencial de alimentar o dobro da 
população mundial. Além disso, o contingente de indi-
víduos desempregados ainda assombraria os índices 
sociais.

No que se refere ao trabalho poupado pela produtivi-
dade não precisa, fundamentalmente, ser convertido 
em desemprego de uns e maior jornada de outros. Os 
tempos de não trabalho produzidos pelo desenvolvim-
ento tecnológico podem se expressar em lazer, ócio e 
em outras atividades que se demonstrem edificantes 
da condição humana. 

Cabe destacar que o trabalho estável tem diminuído 
vertiginosamente e paralelo a isto o trabalho precário 
tem aumentado. Desse modo, o capital, sempre encon-
tra meios hábeis de atender à ansiedade de explorar e 
aumentar a produtividade, o que tem representado a 
adoção de modelos flexíveis e mais econômicos de 
produção.

A intensificação do trabalho é um processo social am-
plo difundindo-se em mecanismos, formas ou manei-
ras diversas que tem como característica fazer com 
que o trabalho produza maiores resultados. Esses me-
canismos tratam de ampliação dos ritmos, cobrança 
de resultados, polivalência, versatilidade e flexibilidade 
no trabalho. A acumulação de tarefas e o alongamento 
da jornada mostram-se como elementos de intensifi-
cação do labor. 

Também a acumulação de tarefas e o alongamento da 
jornada mostram-se como elementos de intensifica-
ção do labor. Acentua Sadi Dal Rosso que “o desfrute 
elevado a ritmos paroxísticos transforma a vida das 
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pessoas em vida de trabalho”.

Como informa Ana Cláudia Moreira Cardoso o novo 
sistema de organização do tempo de trabalho, não ins-
taura maior liberdade nas relações de trabalho assala-
riado, ao contrário, “impõe novas formas de controle, 
mais difíceis de serem percebidas por serem mais 
implícitas”. A flexibilização fragmentadora e individu-
alizante do tempo de trabalho cria jornadas difusas e 
dispersas, de modo a retirar ainda mais dos trabalha-
dores a autoridade sobre o arranjo de seus tempos de 
vida, os quais perdem a sincronia com as demais tem-
poralidades sociais.

Dados estatísticos informam que em torno de “95% 
dos trabalhadores holandeses da Microsoft trabal-
ham em casa pelo menos um dia por semana; cerca 
de um quarto deles o fazem em quatro a cada cinco 
dias”. Os tempos de trabalho uniformizados e regula-
res vêm sendo diversificados a critérios da demanda 
econômica. 

Maíra Marques da Fonseca (2012, p. 65) aponta que:

A presente articulação acerca do trabalho imaterial se 
presta a apresentá-lo, frise-se, não como instrumento 
de emancipação, e, sim, pelo extremo contrário, como 
mais um dos elementos que acentuam a nociva invasão 
do capital sobre a subjetividade humana, escravizando 
o ser social aos caprichos da acumulação privada de 
riquezas. Concorda-se com Sérgio Lessa quando faz 
esta reflexão:

Vivemos uma quadra histórica em que a ampliação e 
intensificação da exploração do trabalho tem levado a 
um assustado renascimento, não apenas de formas de 
trabalho típicas da manufatura anterior à Revolução In-
dustrial, como ainda de formas pré-capitalistas como 
a escravidão. Temos hoje, na moderada avaliação de 
Kevin Bales, três vezes mais escravos do que a totali-
dade dos seres humanos retirados da África durante 

todo o período colonial. Nossas cidades e as zonas 
rurais estão em nítido processo de pauperização en-
quanto as fortunas de uns poucos se elevam a bilhões 
de dólares em tempo recorde.

Feitas essas considerações, podemos concluir que 
não só a intensificação da exploração do trabalho, 
mecanismos, formas ou maneiras diversas que tem 
como característica fazer com que o trabalho produza 
maiores resultados estão transformando o trabalhador 
em um escravo moderno. 

3.1. A INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO

Marx dizia: “que aumentando a intensidade do trab-
alho, um homem pode despender tanta força numa 
hora como antes em duas”.

A intensidade de trabalho neste aspecto tem a ver com 
a maneira como é realizado o ato de trabalhar, ao grau 
de dispêndio realizado por esse trabalhador; supõe a 
atenção voltada para o trabalhador e não sobre outros 
componentes do processo de trabalho que podem al-
terar os resultados, como as condições tecnológicas.
Portanto, pode-se observar que a intensidade do tra-
balho representa um maior desgaste das capacidades 
físicas, cognitivas e emotivas do indivíduo, com o ob-
jetivo de aumentar ou melhorar os resultados.

Diferente de intensidade, temos a produtividade que é 
vista por outro aspecto, ela traz outras influências, tais 
como: avanços tecnológicos, melhoria organizacional, 
insumos intermediários, políticas econômicas, dentre 
outros.

Essa forma vista hoje, enquadra o trabalhador em um 
modelo de intensidade conjunto com produtividade. 
Intensifica o trabalho deste trabalhador com o objetivo 
de aumentar o produto fabricado sem alteração de sua 
duração. Essa transição aumenta a possibilidade de 
acumulação de mais-valia.
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A explicação para essa intensificação do trabalho é a 
transformação da mais-valia absoluta em mais-valia 
relativa. A mais-valia absoluta era retirada das mes-
mas pessoas que trabalhavam em períodos longos e a 
mais-valia relativa é a forma de trabalho mais intenso, 
ainda que mais curto. A natureza do lucro transforma-
se, porém permanece.

João Vitor Passuello Smaniotto, (2010, p. 107) em 
apontamento informa:

[...] No Brasil não são levados a efeito levantamentos 
oficiais sobre o grau de intensidade do trabalho. Esse 
vazio de informações não se deve supor que seja resul-
tado da novidade do fenômeno, haja vista que o tema 
não representa nenhuma novidade na história da so-
ciologia do trabalho. Para Dal Rosso é plausível que 
existam razões políticas dificultando o mapeamento do 
fenômeno.

A intensificação do trabalho combinada com longas 
jornadas acarreta um processo de alta acumulação. O 
real tempo de trabalho é transformado em mais-valia 
absoluta. A intensificação do labor o tempo de trabalho 
necessário é reduzido em relação ao tempo excedente, 
gerando mais-valia relativa. O capitalista extrai força de 
trabalho de ambas as formas.

Se um trabalhador, executando uma quantidade ra-
zoável de trabalho, dura em média 30 anos, o valor 
da força de trabalho, que me pagas por dia, é de 1/ 
(365x30) ou 1/10.950 de seu valor global. Se a con-
somes em 10 anos, me pagas diariamente 1/10.950, 
e não 1/3650 de seu valor global, portanto, apenas 1/3 
de seu valor diário, e furtas-me assim diariamente 2/3 
do valor da minha mercadoria. Me pagas à força de tra-
balho de um dia, quando empregas a de três dias. Isto 
fere nosso contrato e a lei da troca de mercadorias. 
Exijo, por isso, uma jornada de trabalho de duração 
normal, e sem fazer apelo a teu coração, pois, quando 
se trata de dinheiro, não há lugar para bondade.

Toda essa intensificação representa a evolução do 
capitalismo contemporâneo. No presente século, o 
panorama social aponta para um desemprego cres-
cente e para uma intensificação das condições de tra-
balho. São metas a serem atingidas, contratos a serem 
fechados, salários a serem pagos por produção. Tudo 
se transforma em business. Workaholics estão em 
evidência, stress é a doença do século, notebooks, 
palmtops, smartphones, toda a tecnologia conectando 
o trabalhador ao seu trabalho. O objetivo é não des-
ligar nunca. A ênfase dada à participação dos trab-
alhadores leva-os a permanecer trabalhando mesmo 
nos seus períodos de descanso. O avanço tecnológico 
que rouba o trabalho do homem é o mesmo que o 
escraviza.

Diante do exposto, percebe-se que a intensificação 
do trabalho tem feito do homem um escravo social e 
que o capitalismo selvagem tem provocado um dese-
quilíbrio de forças trazendo prejuízos ao trabalhador. 
A proposta apontada neste aspecto é a redução da jor-
nada de trabalho.

4.REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO COMO FA-
TOR DE EVOLUÇÃO SOCIAL

Altamiro Borges e Antônia Mara Vieira Loureci (2009, 
p. 19) destaca que:

[...] recente estudo do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (IPEA), intitulado “Carga horária de tra-
balho: evolução e principais mudanças no Brasil” 
mostra que a jornada no país é muito irregular e in-
justa. Quase metade dos ocupados trabalha acima das 
44 horas fixadas na Constituição; e a outra metade 
trabalha em jornadas parciais e com os salários re-
duzidos. Na apresentação da pesquisa, o economista 
Marcio Pochmann, presidente do IPEA, afirmou que 
a redução da jornada para 37 horas semanais pode-
ria resolver o problema do desemprego no país, caso 
fosse acompanhada da ampliação dos investimentos 
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no setor produtivo nacional.

As análises e dados apresentados pelo DIEESE e IPEA, 
são irrefutáveis. A redução da jornada de trabalho não 
é apenas uma medida de justiça social, de combate ao 
desemprego, à informalidade e ao arrocho salarial. Ela 
beneficiaria o trabalhador com mais tempo livre para o 
estudo, a convivência familiar e o lazer. Alavancaria o 
próprio desenvolvimento do país, fortalecendo a econo-
mia nacional. Em outras palavras, a redução de jornada 
impulsionaria o próprio setor patronal e tornaria o siste-
ma de escravidão assalariada um pouco mais civilizado. 
É uma medida “reformista-revolucionária”.
O economista Umberto Martins em estudos realiza-
dos comprova que a valorização do trabalho, na qual a 
redução da jornada é peça-chave, é indispensável para 
o próprio desenvolvimento do país. Elas não são exigên-
cias antagônicas, mas sim complementares. Não haverá 
desenvolvimento nacional sem a necessária valorização 
do trabalho; e não haverá valorização do trabalho sem 
crescimento econômico. Esta equação, aparentemente 
tão simples, é difícil de ser entendida pelos ideólogos do 
capitalismo, presos às visões ortodoxas da economia. 
Ela é menos ainda assimilada pelos empresários, cegos 
na sua busca egoísta pelo lucro máximo.

Estudos de Smith, Ricardo e Marx ensinaram a relevân-
cia do trabalho como força motriz da produção, mas 
a oligarquia capitalista ainda não compreendeu qual o 
seu papel na sociedade. É a força de trabalho que cria 
a riqueza social, que agrega valor às mercadorias e que 
valoriza o próprio capital. Os clássicos da economia 
provaram que o valor é dado pelo tempo de trabalho 
empregado na produção, de forma que valor e volume 
da produção em escala social são proporcionais à quan-
tidade (tempo) e à qualidade do trabalho empregado.

Decorre desta lei do valor que, sendo o volume da 
produção equivalente ao tempo de trabalho, o tamanho 
e o desempenho do PIB dependem, obviamente, do nív-
el de emprego. A redução da jornada, como demonstra 

o estudo do DIEESE, teria impacto imediato neste pon-
to. Por esta razão, aumentar substancialmente o nível 
de emprego é uma condição primária para a retomada 
do crescimento da economia. Ou seja, será pelas mãos 
dos milhões de desempregados que o Brasil poderá 
lograr sair do pântano da estagnação a que foi conde-
nado nas décadas neoliberais.

O desemprego significa ociosidade e desperdício 
de forças produtivas e do potencial de crescimento 
econômico que dilacera o capitalismo e vem provo-
cando uma das maiores crises já enfrentadas até hoje. 
No caso do Brasil, seria indispensável utilizar a energia 
produtiva dos 13 milhões de brasileiros que hoje estão 
constrangidos ao ócio involuntário.
O aumento do tempo de trabalho (através da geração 
de emprego e não das horas extras) elevaria o valor e 
o volume produzidos pela sociedade. O potencial de 
crescimento proveniente do principal componente das 
forças produtivas (o trabalhador) deixaria de ficar ocio-
so e de ser desperdiçado, propiciando o crescimento 
do PIB. “A saída para o Brasil”, como sugere Ignacy 
Saches, “será o crescimento puxado pelo emprego”.

O nível de emprego constitui, hoje, condição sine qua 
non para a valorização do trabalho. Isto demanda uma 
grande luta política e social para alterar os rumos da 
política econômica, superando os entraves da orien-
tação neoliberal da macroeconomia. Nota-se uma 
relação dialética entre o crescimento e o emprego, de 
forma que o emprego é pré-condição para o cresci-
mento da economia e, inversamente, o caminho para 
o “pleno emprego” passa pelo crescimento. Mas é 
preciso colocar em primeiro plano o emprego (como 
obsessão, conforme sugeriu o presidente Lula), até 
porque a ampliação do seu nível não depende apenas 
do crescimento.
Segundo Loguercio (2009, p. 20), a ampliação do em-
prego depende cada vez mais de uma redistribuição 
mais justa do tempo de trabalho na sociedade. A lei-
tura dos dados econômicos sugere que há uma relação 
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estreita entre a retração do mercado interno e o declínio 
da renda dos trabalhadores. Entre 1998/2002, registou-
se uma queda relativa e absoluta da massa salarial. A 
participação dos salários no PIB recuou de 45,37% para 
35,14%, enquanto a parcela apropriada pelo capital pu-
lou de 32 para 42%. Só em 2003, a renda dos trabalha-
dores despencou 12,5%. O desemprego, a precarização 
dos contratos e o arrocho salarial explicam, em larga 
medida, a depressão do mercado interno naquele perío-
do e confirmam a estreita relação entre massa salarial 
e demanda global. A dimensão decrescente do mer-
cado interno constitui óbvia restrição ao crescimento 
econômico. Já Adam Smith alertava que o mercado in-
terno é o fator que, em última instância, dita os limites 
da expansão da produção. As crises cíclicas do capi-
talismo comprovam esta verdade elementar: quando 
não há demanda para absorver a oferta de mercadorias, 
advém a crise de superprodução ou de realização do 
capital. Quando a empresa não encontra mercado para o 
escoamento de sua produção e não consegue completar 
o ciclo de reprodução do capital (D-M-D’ ou “dinheiro-
mercadoria-mais dinheiro”, na fórmula de Karl Marx), 
o processo produtivo é interrompido, instalando-se a 
crise, as falências e demissões.

Para recuperar a capacidade de crescimento sustentado 
do PIB, torna-se essencial ampliar o mercado interno, o 
que passa, em primeiro lugar, pela valorização do tra-
balho, destacando-se a ampliação do emprego, o au-
mento real do salário mínimo, a redução da jornada e a 
incorporação dos “excluídos”. Uma vez aceito que a val-
orização do trabalho deve ser a fonte do fortalecimento 
do mercado interno e o fundamento do novo projeto de 
desenvolvimento nacional, a bandeira da redução da 
jornada de trabalho surge como uma exigência urgente 
e vital. Ela, inclusive, é hoje apontada até por especial-
istas da ONU como uma das principais soluções para o 
desemprego.

Note-se que a redução da jornada favorece o desen-

volvimento, embora o choque de interesse entre cap-
ital e trabalho ofusque esta verdade. O debate sobre 
o tema reflete o antagonismo de classes existente na 
sociedade.

As divergências são flagrantes no Brasil e o capital-
ista tem uma avidez insaciável para aumentar o que 
Marx chamava de trabalho excedente (tempo de trab-
alho que excede o valor do salário e origina o lucro). 
A classe trabalhadora, por seu turno, passa a vida lu-
tando para reduzir, na jornada, o trabalho excedente.

A redução da jornada gera emprego e favorece o 
crescimento. A experiência francesa confirma esta 
assertiva. No período em que foi implantada a sema-
na de 35 horas, no governo de Lionel Jospin, foi no-
tável a recuperação do nível de emprego. A redução 
do tempo médio de trabalho teve papel central no 
crescimento da economia, melhorou a distribuição 
da renda e ampliou o consumo, embora não tenha 
sido uma panaceia capaz de evitar o contágio das 
crises recorrentes do capitalismo. Ela reduz o des-
emprego e melhora a qualidade do trabalho, mas não 
consegue operar o milagre de superar as crises do 
sistema de exploração capitalista.

Os novos tempos surgem com uma exigência obje-
tiva que aponta para uma distribuição mais justa e 
racional do tempo de trabalho. É uma resposta à ne-
cessidade de harmonizar as relações de produção ao 
avanço das forças produtivas; as estatísticas revelam 
que contribui também para elevar a produtividade 
do trabalho. Tal medida torna-se premente frente ao 
avanço da produtividade, que cresceu 65,5% na in-
dústria nacional nos anos 90 (mais do que nos EUA). 
Estudo da Universidade Federal do Rio de janeiro as-
socia a implantação das novas tecnologias à destru-
ição de mais de 10 milhões de postos de trabalho 
no Brasil entre 1990/2002. Também neste sentido, 
os interesses da classe trabalhadora estão em sinto-
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na contratação de mão-de-obra, por outro lado, 
este custo poderá ser compensado com uma maior 
produtividade, além da redução de outras despesas.
Há de se relembrar que o trabalhador não é uma má-
quina que produz constantemente até quebrar. Suas 
energias vão desgastando-se ao longo de um dia de 
trabalho, influenciando diretamente sua produção. 
Quanto mais trabalha, mas gasta energia, mais 
cansado fica, pior desenvolve seu trabalho. 

Já de muito tempo que se relacionam os diferentes 
níveis de produção com as longas jornadas de trabal-
ho. Em 1828, o Czar da Rússia recebeu um informati-
vo oficial do General Von Horn, pelo qual este denun-
ciava as longas jornadas de trabalho das crianças e 
alertava para o perigo de esgotamento prematuro do 
material humano, o que prejudicaria a perpetuação 
do próprio trabalho industrial futuro. A preocupação 
com o trabalho futuro é um importante ponto para 
um sistema de produção que pretende se perpetuar, 
como é o caso do capitalismo. A necessidade da for-
ça de trabalho é importante para o modelo capitalista, 
mas não se podem aceitar a escravidão para que se 
possa satisfazer a necessidade de poucos e não ao 
propósito coletivo.

Estudos científicos comprovam que a produtividade 
ao longo do dia de trabalho variam conforme des-
empenha seu trabalho de forma intermitente tendo 
picos de produção em determinadas horas do dia, 
bem como reflexo do dia seguinte quando não pos-
sui tempo suficiente para recompor suas energias. 
Neste sentido Arnaldo Süssekind (2010) em 1950 
destacou que no regime de dez horas diárias do 
trabalho a produção do operário decai bastante da 
quarta para a quinta hora de trabalho; sobe da sexta 
para a sétima, como consequência do intervalo da 
jornada; mas na oitava, nona e décima hora decai no-
vamente a produção, cumprindo notar que durante a 
última hora o trabalho do operário rende menos do 

nia com o progresso social; ao contrário das ambições 
capitalistas.

4.1.CUSTO DA SOBREJORNADA E REFLEXOS DE SUA 
REDUÇÃO

O excessivo número de horas de trabalho tem efeito 
inversamente proporcional ao número de pessoas ne-
cessárias para o desenvolvimento da mesma atividade. 
O desempenho de 10 pessoas trabalhando 8 horas por 
dia, em tese, é o mesmo que o trabalho de 8 pessoas 
trabalhando 10 horas por dia. 

A questão procura em primeiro lugar demonstrar que 
a produtividade e a qualidade podem ser matematica-
mente iguais, porém a realidade não é tão exata quanto 
os cálculos aritméticos.

A consequência de longas jornadas indica que o ser 
humano necessita se recompor em suas energias, para 
poder vender sua mercadoria diariamente. Se não hou-
ver tempo suficiente de recuperação a mercadoria será 
deficitária. As contumazes sobre jornadas acabam por 
impossibilitar que a força de trabalho alongue-se no 
tempo, diminuindo sua vida ativa.

Por fim, a terceira situação fica implícita ao exemplo: 
Como ficam os dois trabalhadores excluídos do mer-
cado de trabalho? Em um país que possui os objetivos 
fundamentais de constituir uma sociedade solidária, 
erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e 
promover o bem de todos (art. 3º da CF/88) será dever 
do Estado assumir as despesas dos dois novos desem-
pregados.

Os custos econômicos que a sociedade acaba arcando 
devido a longas jornadas de trabalho e os benefícios que 
esta mesma sociedade capitalista pode encontrar com a 
redução/limitação da exploração da força de trabalho. 
A redução de jornada, por um lado, trará maior custo 
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que rendeu na quarta hora. Já com a jornada de oito 
horas, decai um pouco da terceira para a quarta hora, 
mantendo-se, porém, quase que inalterável após o in-
tervalo que divide o dia de trabalho. Disso se deduz, por 
conseguinte, que o organismo do trabalhador suporta 
um máximo de desgaste, além do qual o seu trabalho se 
torna, pela fadiga, prejudicial e improdutivo, impondo, 
assim a limitação da jornada e, como corolário, o re-
pouso restaurador das suas energias.

Demonstrou-se, assim, que a força muscular do 
operário é, em média, na quarta hora de trabalho, 
8,04% inferior à da primeira hora; na oitava hora essa 
redução atinge 15,02% e na nona hora a diminuição 
corresponde a 15,45%. Além disso, as investigações 
relativas à atenção do trabalhador durante o curso da 
jornada demonstram que a reação vai se tornando mais 
lenta, exigindo mais tempo para fazer o mesmo trabalho 
devido à fadiga. O tempo incluído nas jornadas longas 
é corroído pelo efeito dos rendimentos decrescentes do 
trabalho. Quanto mais se prolonga a jornada, mais as 
horas limites apresentam resultados decrescentes.

Deduz-se que a redução na produtividade enfrentada ao 
final da jornada de trabalho minimiza o objetivo prin-
cipal do capitalismo de gerar mais-valia. As despesas 
constantes como energia e matéria prima continuam a 
ocorrer, mas acabam muitas vezes sendo desperdiça-
das devido à má utilização pelo trabalhador já cansado. 
Além disso, há o custo que ocorre com relação aos de-
feitos nas mercadorias produzidas, resultado da baixa 
atenção que os operários apresentam.

Ao capital é interessante o labor alargado, pois sempre 
gerará valor excedente, quanto maior for o tempo de 
trabalho, menor será o lucro excedente, quanto maior 
for o tempo de trabalho, menor será o lucro obtido, 
proporcional àquele tempo. A energia humana tem um 
limite que incide na qualidade e quantidade de trabalho. 
Esse limite, psicofisiológico, influencia a duração e a in-
tensidade do trabalho, determinado pelo ponto além do 

qual o organismo humano não pode mais trabalhar 
de modo econômico.

No que diz respeito ao dia seguinte à jornada alonga-
da. Devido à não recuperação total de sua energia, 
o trabalhador já começa o dia debilitado, sendo que 
seu aproveitamento é inferior à jornada anterior – dia 
após dia agravando a situação. O trabalhador acaba 
prejudicado por não poder se recuperar devidamente, 
correndo o risco, inclusive, de adquirir debilidades 
permanentes. Igualmente, o capitalista também 
perde, haja vista que comprou uma mercadoria que 
não lhe dá o rendimento esperado.

Hoje já observamos que o excesso de jornada de tra-
balho está diretamente relacionado com a ocorrência 
de acidentes e doenças de trabalho. Problemas como 
estresse, depressão, LER (lesão por esforço repeti-
tivo), dentre inúmeros outros, representam conse-
quências diretas de longas e/ou intensas jornadas de 
labor.

Segundo Karl Marx (2009), a produção capitalista, 
que essencialmente é produção de mais-valia, ab-
sorção de trabalho excedente, ao prolongar o dia de 
trabalho, não causa apenas a atrofia da força humana 
de trabalho, à qual rouba suas condições normais, 
morais e físicas de atividade e de desenvolvimento. 
Ela ocasiona o esgotamento prematuro e a morte da 
própria força de trabalho.

Através da fisiologia humana foi possível analisar-se 
o primeiro fundamento científico da conveniência da 
limitação da duração do trabalho. A ciência verificou 
que o organismo humano sofre desgastes quando se 
põe em atividade, queimando as energias acumula-
das em uma maior proporção. Se o organismo huma-
no entrega-se a uma atividade sem limites, a fadiga 
gerada converte-se em fadiga crônica, predispondo o 
indivíduo às doenças e conduzindo à invalidez e vel-
hice, abreviando a vida humana. As projeções sociais 
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da fadiga demonstram a sua nociva influência sobre o 
desenvolvimento do próprio organismo: a mortalidade, 
os acidentes de trabalho, a tuberculose, e até a fadiga 
hereditária, como uma das causas mais sérias das per-
turbações sofridas pelo organismo da mulher, que são 
transmitidos aos seus descendentes.

A Universidade do Paraná realizou estudos destacan-
do que dentro de certo limite o esforço físico leva o 
indivíduo a uma fadiga recuperável por meio do re-
pouso. Contudo, quando este estado é ultrapassado 
com frequência, acaba levando a uma fadiga crônica, 
que ocorre quando este indivíduo continua desempen-
hando seu labor, agredindo sua saúde e agravando o 
problema. 

Arnaldo Süssekind revela através de estudos que a 
quantidade de acidentes vai ascendendo durante o cur-
so da semana, atingindo o seu máximo nas sextas-fei-
ras. Nas segundas-feiras o operário está menos sujeito 
a acidente; sábado, por trabalhar na maioria das fábri-
cas apenas meio período, também não registra número 
alto. Contudo, as sextas-feiras são as mais propícias 
aos acidentes de trabalho porque o empregado já está 
cansado cumulativamente, tanto física quanto mental-
mente.

Conforme estudos de Cláudio Mascarenhas Brandão 
realizados na Europa e nos Estados Unidos que com-
provam o aumento de acidentes com a elevação do 
número de horas de trabalho, chegando ao máximo 
por volta das onze horas da manhã e caindo por volta 
do meio-dia, com a mesma distribuição no período da 
tarde. A redução da jornada chegou a diminuir em 60% 
o número de acidentes de trabalho.

Traz inúmeras outras pesquisas, dentre elas uma en-
volvendo 900 profissionais (450 homens e 450 mul-
heres) escolhidos em quatro organizações brasileiras 
com o objetivo de identificar os agentes estressores. 
Como resultado, a sobrecarga de trabalho foi identifi-

cada em 74% dos homens e 94,3% das mulheres.
Destacada pesquisa patrocinada pela Isma – Inter-
national Stress Management Association, realizada 
nos Estados Unidos, Alemanha, França, Brasil, Israel, 
Japão, China, hong Kong e em Fiji cuja conclusão 
apontou que o Brasil ocupa o segundo lugar em núme-
ro de trabalhadores acometidos pela “Síndrome de 
Burnout”.

A questão em análise demonstra que a necessidade de 
descanso e diminuição do tempo de trabalho poderia 
não representar argumentos para o sistema capitalista, 
devido à existência de um exército de desempregados 
esperando a oportunidade de serem contratados. O 
capitalista não se interessa pela pessoa do trabalhador, 
mas apenas pela capacidade de trabalho que comprou. 
Enquanto o operário estiver disposto a trabalhar, e 
quando esgotado ou “imprestável” alguém puder sub-
stituí-lo, o problema estará resolvido. 

Dessa forma, chega-se a conclusão de que existe um 
desequilíbrio enorme entre as empregadores e em-
pregados e se estas questões não houverem de vir à 
tona imediatamente, estaremos postergando a cada dia 
um abismo maior dentro da sociedade moderna.

Como destaca Marx (2010), o valor da força de trab-
alho compreende o valor das mercadorias necessárias 
para reproduzir o trabalhador e para perpetuar-se a 
classe trabalhadora. Se o prolongamento da jornada 
desrespeitar as leis naturais, encurta a vida do trabal-
hador e, com isso, a duração da força de trabalho. Tor-
na-se então necessária a mais rápida substituição dos 
elementos desgastados. O mesmo ocorre com uma 
máquina: quanto mais rápido ela se desgasta, maior 
será a produção do valor reproduzida diariamente. O 
interesse do próprio capital parece indicar a conveniên-
cia da jornada normal de trabalho.

O grande problema se desencadeia quando a explora-
ção exagerada deixa o empregado imprestável antes do 
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momento da aposentadoria. A capacidade produtiva do 
operário é uma quantidade fixa e seu gasto deve ocor-
rer em determinado período de tempo. Se o desgaste 
se fizer em grandes quantidades diárias, como ocorre 
no caso das longas jornadas, essa capacidade produ-
tiva esgotar-se-á em um tempo menor.

João Vitor Passuello Smaniotto, (2010, p. 129) destaca 
que:

Em 2007 ocorreu cerca de 1 morte a cada 3 horas, 
motivada pelo risco decorrente dos fatores ambientais 
do trabalho e ainda cerca de 75 acidentes e doenças do 
trabalho reconhecidos a cada 1 hora na jornada diária. 
Naquele ano observou-se uma média de 31 trabalha-
dores/dia que não mais retornaram ao trabalho devido 
à invalidez ou morte.

Ao considerar-se exclusivamente o pagamento dos 
benefícios devido a acidentes e doenças de trabalho, 
somado ao pagamento das aposentadorias especiais 
decorrentes das condições ambientais de trabalho, o 
INSS pagou, em 2008, um valor na ordem de 11,6 bil-
hões de reais. Se forem adicionadas a estas o custo 
operacional do INSS e as despesas na área da saúde 
e afins, estima-se que o valor alcançaria a espetacular 
cifra de 46, 4 bilhões de reais.

A dimensão desses valores apresenta a premência na 
adoção de políticas públicas voltadas à prevenção e 
proteção contra os riscos relativos às atividades labo-
rais. A quantidade de casos, bem como a gravidade 
geralmente apresentada como consequência dos aci-
dentes e doenças, ratificam a necessidade emergencial 
de construção de políticas públicas e implementação 
de ações para alterar esse cenário. Assegurar de modo 
efetivo a concessão dos descansos legalmente instituí-
dos, bem como reduzir a jornada, além de constituírem 
medidas profiláticas importantes no contexto da mod-
erna medicina laboral, também ocasionam redução 

de despesas. Por essa razão é que as regras jurídicas 
reguladoras da jornada laborativa obreira não são ap-
enas regras de saúde pública, sendo também, princi-
palmente, regras jurídicas de estrito fundo econômico.

A Constituição Federal/88 em seu art. 193 estabelece 
que a ordem social tenha como base o primado do tra-
balho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social. 
Cabe lembrar que o tempo de não trabalho exprime 
momentos da vida das pessoas sendo colocados a sua 
disposição por direito para bem usufruírem conforme 
lhes seja adequados. 

Vislumbrar esse direito não representa uma apologia 
ao ócio e sim uma essencialidade para que o cidadão 
trabalhador possa tomar conhecimento da realidade 
que está à sua volta e perceber as mudanças nas quais 
deve interferir positivamente.

Esta busca visa também um maior desenvolvimento 
na área educacional e profissional do trabalhador, que 
com a redução da jornada possa favorecer-se com o 
que deseja de melhor para si e para os seus próximos 
e favorecendo a sociedade na qual convive. 

Cabe salientar que o processo educacional e profis-
sional do indivíduo não se dá sem que haja um tempo 
suficiente para dedicação, e no momento em que o Es-
tado não viabiliza esse caminho através da redução da 
jornada, impossibilita o trabalhador de alçar situações 
adequadas em sua vida cotidiana. 

O maior tempo disponível do trabalhador, represen-
ta a inserção do indivíduo no âmbito familiar e essa 
relevância é observada no ambiente através da con-
vivência familiar, de transmissão cotidiana de valores, 
viabilizando o melhor funcionamento de formação e 
socialização das crianças e jovens, cumprindo, assim, 
o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, 
conforme dispõe o art. 229 da CF/88.
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A redução do tempo de trabalho representa aumento 
de tempo de consumo, e este aumento do tempo que 
é gasto com educação, cultura, recreação familiar, via-
gens, lazer, esportes etc., são atos de consumo que 
aquecem a economia, tanto de produtos quanto de 
serviços. 

O tempo disposto ao não trabalho fora da necessidade 
de reproduzir a sobrevivência é uma oportunidade para 
se construir uma vida digna. Vida esta que o trabal-
hador tem legitimidade e deve desfrutar fora de seu 
ambiente profissional. Esses direitos se expandem 
quando intelectual, moral e fisicamente, participa dos 
benefícios da cultura e da civilização moderna.

É necessário que o empregado tenha o tempo e os mei-
os necessários à sua participação ativa nas manifesta-
ções da vida social. Uma vida digna onde esse trabal-
hador disponha de tempo não só para repouso como 
para cuidar dos assuntos de seu particular interesse.

A Carta da Filadélfia de 1994 repete o que determina 
o Tratado de Versalhes, onde proclama que todos 
os seres humanos, sem distinção de raça, credo ou 
sexo, teriam o direito de encontrar o bem-estar mate-
rial e o seu desenvolvimento espiritual em condições 
de liberdade e dignidade, de segurança econômica e 
com iguais oportunidades, devendo a OIT fomentar 
programas que permitam alcançar a proteção à vida, 
saúde, alimentação, habitação e facilidade de recreio e 
cultura adequadas.

Esta participação do trabalho na vida cotidiana, repre-
senta um direito, e este direito deve ser respeitado e 
adequado as reais condições. Se as leis que emanam 
do povo não devem ser injustas para com o povo; pois 
ninguém é injusto para consigo mesmo, os represent-
antes eleitos pelo povo, que são o próprio povo, não 
podem prejudicá-lo.

Conforme enfoca Marx, o tempo é o campo do de-
senvolvimento humano e o homem que não dispõe 
de passatempo, cuja vida inteira se acha totalmente 
absorvida pelo seu trabalho, ainda é menos que uma 
besta de carga. Aponta este homem como uma simples 
máquina de produzir riqueza para o capitalista, homem 
esmagado fisicamente e embrutecido intelectualmente. 
Enfatiza que durante toda a história da indústria mod-
erna revela que o capital, se não se lhe erguem ob-
stáculos, procura sempre, implacavelmente, reduzir 
toda a classe operária a um nível de baixa degradação.
É necessário repensar uma sociedade organizada em 
torno do tempo de não trabalho, do tempo de lazer. É 
preciso construir uma cultura de positividade e ações 
humanas edificantes. Dessa forma se dará efetividade 
não só ao direito ao trabalho, mas também ao bem-
estar social, objetivo da ordem social.

Cabe ressaltar o movimento tecnológico em escala 
nos dias de hoje e a constante diminuição do trabalho 
humano em postos de trabalho das empresas após a 
automação, vem a prejudicar o movimento capitalista e 
mais ainda o trabalhador. Segue-se a premissa de que 
havendo produção sem que haja consumo do que se 
fabrica, extinguir-se-á a criação do capital.

João Vitor Passuello Smaniotto (2010, p. 140-142), 
pontua que:

Segundo Cássio Mesquita Barros, três situações podem 
decorrer do avanço tecnológico e das novas condições 
de produção: I) produção do dobro de mercadorias; II) 
diminuição da jornada de trabalho e produção da mes-
ma quantidade e mercadoria; e III) dispensa de metade 
dos trabalhadores e manutenção do nível de produção. 
O triunfo de alguma dessas alternativas vai depender 
das relações de forças sociais e políticas.

O sistema de produção baseado na exploração da 
mão-de-obra atinge seu fim apenas quando há com-
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pra e venda da mercadoria “força de trabalho”. Ocorre 
que na contemporaneidade a quantidade de empregos 
já não supre a oferta de trabalho, além de vir gradu-
almente reduzindo devido a novas tecnologias. Para 
manter-se o sistema é necessário viabilizar trabalho 
para mais pessoas, da maneira apresentada anterior-
mente: racionando a escassa compra de mercadoria. 
Portanto, resta saber o porquê de até hoje, com todo 
o desenvolvimento tecnológico que resultou em um 
contínuo e espetacular aumento da produtividade do 
trabalho, a duração deste último continua tão elevada.

Segundo Josué Pereira da Silva (2010), a manuten-
ção de uma tão elevada duração do trabalho – mito 
das oito horas – está longe de ser uma necessidade 
estritamente econômica, sobretudo se se levar em 
conta as dimensões do desemprego nas mais diversas 
partes do mundo e a libertação do trabalho humano 
direto possibilitada pela cada vez maior automatiza-
ção da produção industrial. Acredito, portanto, que as 
razões que têm impedido uma contínua e significativa 
redução na duração do trabalho deve ser buscada além 
do estrito campo da economia. Devem ser buscadas 
na própria necessidade de autopreservação dessa civi-
lização, que, por ser fundada no trabalho, impõe que 
este seja a única razão da existência das pessoas e que 
ocupe a maior parte do tempo de suas vidas.

Conforme Smaniotto (2010), o que está em jogo é a 
conservação dos privilégios de uns poucos contra o 
direito da maioria. Porém, a redução dos privilégios 
desta classe reverbera como uma possibilidade para 
que esta garanta sua plena existência, e com ela todo 
o sistema de exploração. O desemprego estrutural e a 
redundância tendem cada vez mais a aumentar. Esta 
força desempregada acabará: ou será mantida em oci-
osidade graças aos subsídios estatais, ou constituirá 
um potencial de revolta formidável; ou ainda, se bem 
operacionalizada uma redistribuição do trabalho, pas-
sará a ter acesso a rendas e a direitos.

A manutenção através dos programas assistenciais 

não pode ser vista como uma solução permanente, 
pois é custo arcado pelo capitalista que não gera lucro. 
Claro que para uma grande parcela da população re-
dundante esses programas representam a única saída 
imediata para a conservação do mínimo existencial, 
isso devido à total ausência de pressupostos materiais 
de contratação, como o analfabetismo, que só serão 
corrigidos com políticas públicas mediatas.

A opção mais funcional para o capitalismo: redistribuir 
o trabalho para que todos gerem lucro. Os direitos con-
quistados pela classe trabalhadora devem ser entendi-
dos como tentativa do empresariado em melhorar as 
condições de trabalho, a fim de aprimorar a exploração 
da força de trabalho, elevando a extração da mais-valia, 
bem como diminuir as tensões e conflitos, obtendo-se 
um ambiente propício à produção. O direito do trab-
alho, longe da visão idílica que o configura como um 
direito de proteção ao trabalhador, preenche, pelo me-
nos, uma dupla função: protege a classe operária de 
uma exploração desenfreada, mas também organiza 
esta exploração e contribui para justificá-la.

Portanto, a redução da jornada é necessária para que o 
direito do trabalho continue desempenhando este papel 
ambivalente de proteção ao trabalhador (contra uma 
exploração desenfreada), porém permitindo e regulan-
do esta exploração no interesse do capital. O bem-estar 
gerado para a classe operária e os efeitos positivos na 
produção fornecerão subsídios para a continuidade 
do funcionamento do sistema capitalista. É uma saída 
para viabilizar o direito ao trabalho a todos, fazendo 
com que a imensa massa chamada de “excluídos” pare 
de crescer e passe a fazer parte daqueles que vendem 
seu único bem em troca de um salário. 

Simone Barbosa de Martins Mello (2012, p. 62-63), 
destaca que:

Giussepe Cocco apontou oportunamente em sua obra 
que “o trabalho em si é uma orientação de olhar”. 
Como diz Eleger, citado pelo autor: “O trabalho em si é 
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uma orientação que não cura e nem faz adoecer; o que 
cura, enriquece a personalidade ou faz adoecer são as 
condições humanas e inumanas em que o trabalho é 
realizado”. [...] Esquadrinhando os pontos positivos e 
negativos da redução do tempo de trabalho, é possível 
verificar os seguintes aspectos:

- a luta pela redução da jornada de trabalho, antes de 
qualquer outro fundamento, é uma luta pela sobre-
vivência. Os trabalhadores estão sendo massacrados 
com jornadas que se estendem além de sua capacid-
ade laborativa, o que lhe impede dedicação de tempo à 
família, ao lazer, à qualificação e ao ócio;

- a flexibilidade das condições de trabalho relaciona-
se com a luta pela redução da jornada, pois é possível 
falar em redução-reorganização do tempo de trabalho, 
por meio de mecanismos flexibilizadores (trabalho em 
tempo parcial, jornada flexível e banco de horas, por 
exemplo);

- a política de redução da jornada de trabalho não pode 
ser simplesmente copiada de legislações estrangeiras, 
pois essa é uma experiência singular. Cada país deve 
respeitar seus aspectos político, econômico e soci-
ológico. E, dessa forma, tratar dos problemas sociais 
que lhe afligem;

- é indiscutível que os resultados da redução da jorna-
da são modestos frente às altas taxas de desemprego. 
É urgente a retomada do crescimento econômico. 
Crescimento rico em empregos;

- a organização do tempo de trabalho dentro da empre-
sa deve ser repensada, sendo necessário equacionar 
as novas atribuições de tarefas para cada trabalhador, 
como afirma Paulo Sérgio Fracalanza, e 

- há para o Estado, como destaca o autor, aspectos 
positivos decorrentes do sucesso da redução da jor-
nada, como instrumento de redução do desemprego. 
O primeiro é a redução dos benefícios pagos pelo gov-

erno aos desempregados (seguro desemprego) e o se-
gundo é o aumento da arrecadação tributária propiciada 
pelo aumento do nível de emprego e pelo consequente 
aumento do nível de atividade econômica.

Cabe citar a experiência francesa para uma análise mais 
profunda sobre o assunto.

Simone Barbosa de Martins Mello (2012, p. 68-70), 
sinaliza que:

Em 1998, no governo jospin, foi aprovada na França a 
Lei das “35 horas”, ou Lei Aubry, em alusão à ministra 
do Emprego e Solidariedade Martine Aubry. A Lei Aubry 
fixou a semana reduzida de trabalho, de 35 horas, em 
1º de janeiro de 2000 para as empresas com mais de 
vinte funcionários; e em 1º de janeiro de 2002, para as 
demais. Referida norma previa auxílios financeiros às 
empresas que negociassem uma redução do tempo de 
trabalho.

A experiência francesa sugere, a princípio, que a 
redução da jornada de trabalho é uma forte arma contra 
o desemprego. Pela avaliação do governo francês, a Lei 
Aubry poderia contribuir para a geração de pelo menos 
700 mil empregos. A jornada anterior era de 40 horas, 
reduzida para 39 horas por Mitterand; e, finalmente, 
houve a redução para 35 horas.

Segundo matéria apresentada pela revista Isto é Din-
heiro:

A lei francesa somente foi aprovada pela Assembleia 
Nacional porque o gabinete de Jospin participou dire-
tamente das negociações. De 13 de junho de 1998 até 
o final de 1999 foram assinados 11.152 acordos para 
redução de jornada de 40 para 35 horas semanais. So-
mente nos primeiros seis meses do programa mais de 
8 mil empregos foram criados. Espera-se que até o ano 
2002 haja um saldo de 102 mil empregos, entre salvos 
e criados. Até agora o governo francês já registrou uma 
queda do desemprego da ordem de 10%.
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[...]

Mas a ideia é de que, para a redução de horas alcançar o 
pleno emprego, a duração semanal do trabalho deveria 
ser estabelecida em 32 horas. Obviamente há econo-
mistas contra essa ideia, classificando-a como absurda. 
Segundo Pierre Boisard, como uma medida que foi, em 
princípio, favorável aos trabalhadores, acaba por ser 
julgada (negativamente por muitos deles). (...) Uma 
síntese das consequências da Lei 35 horas mostra que 
os efeitos no emprego são limitados (estima-se a cria-
ção de 300.000 empregos), que as relações sociais não 
melhoraram e que as desigualdades entre trabalhadores 
foram acentuadas. Há um aspecto que merece ser con-
siderado, a forte participação do Estado no processo 
legislativo, juntamente com a prioridade dada ao em-
prego. Essa configuração particular não é encontrada 
em outros países europeus, com exceção da Bélgica, 
que, no entanto, foi menos sistemática na aplicação de 
uma redução do tempo de trabalho.

É importante destacar que a lei francesa não limitou a 
quantidade máxima de horas a serem trabalhadas na se-
mana, mas apenas a referência a partir da qual se con-
sidera o tempo de trabalho como hora extra. Natural-
mente, as horas extras são remuneradas com adicional 
que inibe sua utilização. As horas extras dão direito ao 
adicional ou à compensação.

Conforme Paulo Sérgio Fracalanza, um ano após a 
aprovação da Lei das “35 horas”, mais de 1 milhão de 
trabalhadores estavam sujeitos a acordos que fixavam 
a redução da jornada. As empresas que, nos acordos, 
previam a criação de novos empregos conquistavam o 
direito à ajuda financeira do Estado. Esse movimento foi 
iniciado pelas pequenas e médias empresas. As grandes 
empresas, como a Air France, a EDF-GDF e a La Poste, 
começaram a assinar acordos de redução de jornada 
somente no início de 1999, porém, não se comprom-
eteram com a contratação de novos trabalhadores, re-
nunciando, assim, ao programa de ajuda do Estado.

Em dezembro de 1999, fazendo um balanço das nego-
ciações procedidas com base na Lei de 1998, o Parla-
mento aprovou nova lei, mantendo o mesmo espírito da 
lei anterior, que era sobre a criação de novos empregos. 
E as empresas que não se comprometessem a criar no-
vos empregos perderiam os benefícios de redução dos 
encargos trabalhistas, conclui Paulo Sérgio Fracalanza.
Segundo estudo apresentado pelo DIEESE:

Na França, no processo recente de redução da jornada 
de trabalho, a partir de 1982, os limites e adicionais 
referentes às horas extras estão no centro da discussão. 
Depois da Lei Aubry II, promulgada em 19.1.2000, que, 
além de diminuir a jornada de trabalho padrão para 35 
horas semanais, reforçou o limite de 130 horas extras 
anuais já existente e aumentou o adicional de paga-
mento da hora extra para 25%, houve várias leis e 
diversos projetos de lei com o intuito de aumentar o 
limite e/ou diminuir o adicional devido pela execução da 
hora extra. Mais do que seguir na disputa pelo retorno 
à jornada padrão de 39 ou 40 horas, os opositores da 
Lei Aubry II direcionaram os seus esforços para a per-
missão de realizarem maior número de horas extras e 
para diminuir o pagamento do adicional. Lei implantada 
em 17.1.2003 aumentou o limite de 130 horas extras 
anuais para 180 e diminuiu o adicional para 10% para 
as empresas com menos de 20 trabalhadores. Decreto 
assinado em 21.12.2004 elevou os limites de 180 para 
220 horas extras anuais. Em 31.3.2005, o Congresso 
Nacional aprovou a lei conhecida por “regime de horas 
escolhidas” que permite ao trabalhador “escolher” trab-
alhar mais que às 220 horas extras anuais. Porém, esse 
acordo entre empregado e empregador tem que ser 
precedido de um acordo do sindicato dos trabalhadores 
com a empresa ou com o sindicato patronal do ramo de 
atividade e deve respeitar o limite máximo para jornada 
de trabalho semanal, que é de 48 horas. No todo, o pro-
cesso de redução de jornada de trabalho francês tem 
sido revertido nos últimos anos.

Em 17 de janeiro de 2003, pelo Fillon Act, foram simpli-
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ficas as regras sobre as horas extraordinárias, sem pôr 
fim à duração legal de 35 horas. E em 2005 os depu-
tados franceses começaram um debate na Assembleia 
Nacional para discutir a lei que fixou a duração semanal 
de trabalho em 35 horas. Foi feita uma sondagem, pub-
licada pelo Journal Du Dimanche, pela qual 77% dos as-
salariados preferem conservar o seu tempo de trabalho 
e apenas 18% admitem poder trabalhar mais.

Verifica-se na experiência francesa que ela sugeri a 
redução de horas para alcançar o pleno emprego com 
uma duração de jornada menor que a de 35 horas, com 
um apontamento para limitação da quantidade de horas 
trabalhadas na semana de 32 horas e ações mais efica-
zes e rápidas por parte do Estado e do empresariado que 
não aderiu completamente ao processo, ocasionando 
problemas para que não houvesse o sucesso esperado. 
O exemplo francês nos dá respaldos positivos no sen-
tido de que sabemos suas falhas e como corrigi-las para 
que tenhamos sucesso com relação à redução da jor-
nada de trabalho para 30 horas.

Cabe observar que o crescimento econômico não se 
deu da forma como gostaria o governo francês, porque 
não houve a implantação adequada da redução sugeri-
da, os salários foram reduzidos e os postos de trabalho 
não foram duplicados. Então, nos parece que houve um 
boicote a um modelo diferenciado no sistema, e que o 
próprio sistema quis derrubar. Faz-se pensar que; se 
modelos deste quilate for implantado no Brasil, sob 
parâmetros adequados com a sua economia e com pul-
so firme, tomaremos o exemplo da França como indica-
dor positivo no caminho do equilíbrio de forças entre o 
capital e o trabalho.

Simone Barbosa de Martins Mello (2012, p. 76), destaca 
que:

Para Antonio Maurino Ramos: 
Ao empregador cabe voltar suas vistas para o emprega-
do como seu parceiro, ofertando maiores vantagens so-

ciais e melhorando sua formação profissional (quali-
ficação). As estratégias dos empresários devem ser 
voltadas à criação de novos postos de trabalho, como 
marco inicial de enfrentamento da exclusão social ao 
contrário, a globalização e o progresso tecnológico 
causarão sérios malefícios aos trabalhadores.

A interferência do Estado no processo é de máxima 
importância nas relações trabalhistas coletivas, pois 
valorará e protegerá mais os direitos individuais dos 
trabalhadores, zelando pelo cumprimento dos acor-
dos coletivos negociados.

Percebe-se que o problema do desemprego em nosso 
país (como em qualquer outro) se soluciona com leis 
que interajam com os empregadores, empregados e a 
discussão sobre a admissão da redução da jornada de 
trabalho de uma forma positiva a todos. A produção 
com produtividade poderá ser atingida com a multi-
plicação dos postos de trabalho sem a diminuição do 
salário do empregado e a maior qualificação deste.

O Estado poderá utilizar a lei da concorrência nesse 
mercado com maestria se valorizar a qualidade do 
produto nacional em detrimento aos produtos es-
trangeiros. Este caminho nos habilita para uma 
produção com produtividade de bens e serviços sem 
que haja desperdício de matéria prima, diminuindo 
a quantidade de resíduos despejados no meio am-
biente. Essa ação poderá provocar um pensamento 
diferenciado no mecanismo mundial sobre a forma de 
trabalho no mercado global. 

Em muitas situações o desprezo aos produtos mais 
caros e acabados está se dando devido a uma explo-
ração maçante de produtos chineses de empresas do 
exterior que se aproveitam de mão-de-obra barata 
chinesa, escravizando o povo asiático. A mudança de 
paradigmas poderá enviar recado ao mercado mundi-
al de que precisamos produzir sem desperdício e so-
mente o que necessitamos e dar ao povo maior tempo 
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para cuidar de suas próprias vidas e não só do trabalho 
que alimenta muitos em escala mundial de forma es-
crava, não trazendo os benefícios esperados.

Deve caber ao Estado, ao empresário e aos seus em-
pregados a responsabilidade pela diminuição da jornada 
de trabalho, para que não haja prejuízo a nenhuma das 
partes e principalmente à saúde do trabalhador.
Simone Barbosa de Martins Mello (2012, p. 76-77), de-
staca que:

O novo sindicalismo defende a redução da jornada como 
uma medida de ampliação do emprego. A proposta de 
redução da jornada de trabalho para Marcio Pochmann 
tem outra fundamentação:

Em primeiro lugar, não há razão técnica que justifique 
a jornada de trabalho tão elevada como temos hoje, em 
função justamente da expansão da produtividade imate-
rial. Em segundo lugar, deve-se ao reconhecimento de 
que estamos numa fase em que aumenta a produtivi-
dade imaterial. Assim, estamos diante de uma produtivi-
dade gerada pelas novas possibilidades de trabalho, ou 
seja, fora do local de trabalho. Todos estão trabalhando 
mais. Isso faz com que as pessoas durmam com o trab-
alho e sonhem com ele. Todo esse esforço com a ativi-
dade produtiva imaterial está gerando uma ação brutal 
da riqueza. Esse trabalho imaterial beneficia apenas as 
grandes corporações. As 50 maiores empresas do mun-
do, por exemplo, têm um faturamento que é superior a 
cem países do mundo. Assim, vejo que a redução drásti-
ca da jornada de trabalho seria um elemento-chave para 
compensar o desequilíbrio a que estamos assistindo em 
termos da repartição da renda e da riqueza.

Para o economista, o que há hoje é uma sociedade 
de abundância, não de escassez: “a desigualdade é 
política”, afirma. Outra opinião é a de que o avanço da 
tecnologia poderia garantir o pleno emprego e permitir 
que cada trabalhador trabalhasse apenas doze horas 
por semana. “O velho se esgotou e o novo ainda não 

está maduro. O que nos separa deste novo mundo é o 
medo de mudar, de fazer diferente”. 

Simone Barbosa de Martins Mello (2012, p. 82-84), 
destaca que:

Se o Estado trata o empregado como um fraco e 
hipossuficiente, assim ele o será por muito tempo. O 
que o Brasil precisa é de educação de qualidade para 
gerar mão-de-obra qualificada. Se o empregado for 
capacitado, ele terá mais poder na negociação, pois 
o empregador dependerá dele para se “destacar” no 
acirrado mercado competitivo.

Fernando Henrique Cardoso, citando Amartya Sen, 
declarou em seu discurso na Conferência da Rede 
Global de Desenvolvimento:

Para usar a expressão tão bonita de Amartya Sem, o 
desenvolvimento é a ampliação da liberdade em to-
das as esferas da vida. Talvez seja essa definição mais 
excitante que se tenha feito sobre o desenvolvimento 
nos últimos tempos. (...) Nenhum ser humano vai ter 
liberdade se não tiver caminhos concretos, diferentes 
entre os quais escolher. O caminho da miséria não é 
um caminho, é uma não escolha. Quando uma pessoa 
está sem possibilidade de ter um acesso que permita 
melhorar a sua vida, ela não tem liberdade, ela tem 
uma não escolha. Portanto, o desenvolvimento é criar 
esses novos caminhos em todos os níveis da socie-
dade. (...)

Em última análise, o desenvolvimento é mesmo o re-
sultado do trabalho e da inteligência. É resultado do 
esforço de cada comunidade, aproveitando o melhor 
do conhecimento global, mas partindo sempre de sua 
própria experiência e dos seus valores, seus objeti-
vos. (Original sem grifos)

Abstrai-se do discurso que o então presidente Fer-
nando Henrique Cardoso apontava para necessidade 
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de dar ao brasileiro uma oportunidade de escolha e 
que miséria não é um caminho, é uma não escolha. 
Pari passu, o trabalhador brasileiro precisa ter uma 
oportunidade de escolha. O governo deve dar ao tra-
balhador mecanismos de fortalecimento para que ele 
seja emancipado. O status de “protegido” certamente 
não lhe fortalece. Mas, por outro lado, deve haver re-
gras mínimas, capazes de viabilizar a negociação sem 
rebaixamento de direitos. A lei deve juridicamente 
igualar aqueles que economicamente são desiguais. 

Conforme destaca André Gorz (2012) o poder aquisi-
tivo e a propriedade coletiva proletária poderão tornar-
se realidade quando os proletários, como indivíduos, 
grupos, equipes, comunidades, em conjunto decidi-
rem, onde trabalham, vivem, o que querem produzir, 
como, quando e onde. Na ausência desse poder, o 
poder de classe do proletariado (sua ditadura, seu Es-
tado) será completamente nominal e abstrato.

O Brasil trabalha para reduzir as disparidades 
econômicas e sociais, aprofundar a democracia 
política, garantir as liberdades públicas e promover, 
ativamente, os direitos humanos. A face mais visív-
el dessas disparidades é os mais de 45 milhões de 
brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza. O 
seu lado mais dramático é a fome, que atinge dezenas 
de milhões de brasileiros.

O desemprego é um problema mundial que, portanto, 
afeta também o Brasil. Para Arnaldo Süssekind, a sa-
bedoria do estadista está em saber conciliar a teoria 
monetarista e estruturalista, de maneira a propiciar o 
desenvolvimento socioeconômico. Este, sim, reduzirá 
as taxas de desemprego e dos milhões de brasileiros 
que vivem abaixo do nível de pobreza”.

À luz dos fundamentos expostos, é necessária uma 
mudança na política econômica, visando crescimento 
econômico sustentado e em níveis que permitam ab-
sorver a mão-de-obra ociosa existente no país, aliado 

a uma distribuição de renda que privilegie a maioria da 
população”.

Portanto, o governo, compromissado com um pacto 
social responsável deve encontrar uma solução para o 
desemprego, mas tendo a consciência de que a redução 
do tempo de trabalho não é e não será a solução dos 
problemas sem que com ela outras ações venham a 
ser implementadas. Certo que a redução irá beneficiar 
a saúde, o lazer, enfim, a sobrevivência do trabalha-
dor, que precisa, também, investir em sua qualificação. 
Mas o desemprego exige um programa que envolva 
crescimento econômico rico em empregos.

Simone Barbosa de Martins Mello (2012, p. 87), 
demonstra que:

Para Marcio Pochmann, da Unicamp, tem projeções 
que indicam que, com uma jornada de 35 horas sema-
nais, seria possível criar 1,5 milhão de empregos cre-
scendo apenas 4,3% do PIB. Na jornada atual, o mes-
mo número de vagas seria aberto com crescimento de 
5,5%. “A mesma projeção mostra que se tivéssemos 
uma jornada de 28 horas não haveria desemprego no 
País”, diz ele. Os brasileiros trabalham anualmente 400 
horas mais que os europeus e 250 horas mais que os 
americanos – sobretudo por causa das horas extras. 
Cerca de 27 milhões dos 44 milhões de trabalhadores 
brasileiros fazem horas extras, apesar do desemprego.

Simone Barbosa de Martins Mello (2012, p. 93), en-
fatiza que:

Nesse contexto, preleciona Mozart Victor Russomano: 
O interesse não é, apenas, do empregado em ter di-
minuída a jornada. O interesse é da sociedade, porque 
assim ele poderá ser um homem fisicamente apto para 
o desemprenho de sua missão social. Lucrará, ainda, 
a coletividade porque, se o empregado repousar, trab-
alhará mais, produzindo melhor, enchendo o mercado 
de produtos abundantes e qualificados. O próprio em-
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presário tem vantagens com isso, visto que a quali-
dade e, até mesmo, a quantidade de seus produtos lhe 
propiciam lucros mais apreciáveis.

Diante de tantas evidências, não há porque ainda es-
perar uma solução que virá daqui 1000 anos. Nossa 
solução está em nossas mãos e foi demonstrado 
neste capítulo por diversos autores renomados, vivos 
e outros que já não estão entre nós. 

CONCLUSÃO

Este trabalho acadêmico vem trazer à reflexão a ban-
deira obreira propondo uma diminuição legal de 44 
para 30 horas semanais de labor, sem redução sala-
rial correspondente.

É posto que outros autores não sejam assim tão 
veementes em suas colocações a respeito da carga 
horária semanal trabalhada e pedem somente uma 
carga para 40 horas semanais de labor.

O trabalhador começou a ser explorado desde os 
primórdios da civilização, e já àquele tempo se ob-
servavam jornadas longas e extenuantes onde o tra-
balhador ganhava pouco e trabalhava muito. Havia já 
naquele tempo a exploração de jovens, adolescentes 
e mulheres. 

A Igreja Católica atentou aos problemas e vicissitudes 
pelas quais passavam os trabalhadores, em 1891, 
com o Papa Leão XIII, e teve escrita a Carta Magna 
da Igreja, a Encíclica Rerum Novarum que determi-
nou princípios a serem seguidos pelos cristãos, cito: 
o princípio da dignidade humana, do bem comum, da 
destinação Universal dos bens, da subsidiariedade, da 
dignidade do trabalho humano, da primazia do trab-
alho sobre o capital, da solidariedade, da proteção.
Este apontamento é de suma importância para o 
nosso trabalho, pois enseja o comprometimento da 
Igreja em corrigir os malfeitos de uma época. Mas, o 
que mais me chama a atenção é que as ações neste 

aspecto sempre estão demorando e só falar não re-
solve o problema da sociedade. Somos muitos e tão 
poucos. Deveremos ser muitos e sempre mais, com 
consciência de que aqui estamos para mudar a nossa 
sociedade para melhor; não adianta ficar somente 
sentado no banquinho da Igreja pedindo e implo-
rando e nada fazendo. TODOS, IGREJA E CIDADÃO, 
precisam se unir e falar, escrever, declarar, atuar, 
formalizar, cobrar, fazer barricada, provocar o acon-
tecimento. O povo já sofre há muito tempo com esse 
capitalismo selvagem que quer só arrancar o nosso 
couro. Precisamos de uma sociedade moderna com 
uma Igreja mais atuante e que discute e sai para frente 
de batalha. Que defenda o cidadão em suas causas e 
provoque as melhorias para a sociedade.

 Na Grécia, Platão e Aristóteles entendiam que o trab-
alho tinha sentido pejorativo. A dignidade do homem 
consistia em participar dos negócios da cidade por 
meio da palavra. Os escravos faziam o trabalho duro. 
Hesíodo, Protágoras e os sofistas mostram o val-
or social e religioso do trabalho, que agradaria aos 
Deuses, criando riquezas e tornando os homens in-
dependentes.

Em Roma o trabalho era feito pelos escravos. A Lex 
Aquilla (284 a.C) considerava o escravo como coisa. 
Era visto o trabalho como desonroso.

Na época feudal os senhores feudais davam proteção 
militar e política aos servos, que não eram livres e 
prestavam serviços em suas terras. Os servos en-
tregavam parte do que produziam nas terras dos sen-
hores feudais que em troca davam proteção.

O Trabalho era considerado um castigo e os nobres 
não trabalhavam.

As jornadas eram extenuantes e os homens trabalha-
vam até 18 horas.

Compreende-se até aqui que a visão que temos sobre 
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o trabalho e quem deva desempenhá-lo não está mui-
to distante de nossos tempos. Observamos muitos a 
trabalhar, enquanto poucos se apropriam dos muitos 
que trabalham, usurpando o seu tempo. 

Cabe-nos reler a história e mudar o paradigma, mudar 
os rumos e impor outros parâmetros na construção 
de uma sociedade realmente mais justa, solidária e 
fraterna.

Com a Revolução Industrial o homem passou a rece-
ber salário pelo seu trabalho, mas continuou-se a ter 
a exploração deste trabalhador.

Vieram as Constituições de 1891, 1917, 1919, 1934, 
1937, 1946, 1967 e a de 1988.

Todas elas vieram corrigindo distorções e tornando 
o ambiente exploratório do cidadão menos confli-
tante; mas percebemos que podemos andar mais rá-
pido. Podemos ser mais velozes, mais perspicazes, 
as alianças devem acontecer entre toda a sociedade e 
não devemos perder a direção.

Percebemos que adentramos no tempo que o homem 
gasta trabalhando e como pode isto ser mudado. 
Marx, observou que a redução da jornada é um pro-
cesso continuado, em função de que a intensificação 
adicional do trabalho conduz ao renovado surgimento 
da reivindicação por menores jornadas de trabalho e 
sendo um processo continuado, chegaria, inevitavel-
mente, em ponto em que o tempo de trabalho seria 
menor do que o tempo de não trabalho, criando uma 
situação nova cujas implicações não foram analisadas 
nem podiam ser previstas num contexto em que a luta 
centrava-se na sobrevivência daqueles que trabalha-
vam. 

O significado da redução da jornada de trabalho redu-
zida é o desabrochar da liberdade, criatividade, soli-
dariedade e o exercício de atividades humanas edifi-
cantes, mas também envolvidas em outras condições 

essenciais.

É de suma importância que não esqueçamos o sen-
tido da liberdade e que não estejamos nunca nos tor-
nando servos do pensamento, da ação e da máquina 
que criamos para servir-nos. Que nossos interesses 
sejam sempre libertários e tenhamos em conta que 
não é a quantidade de nossos bens mais valiosos que 
a nossa qualidade de vida.

O trabalhador vende sua força de trabalho e não a sua 
alma para uma vida de escravidão. 

Segundo Karl Marx o tempo de trabalho excedente e 
não remunerado ao trabalhador e chamado por Marx 
como mais-valia é que possibilita o acúmulo progres-
sivo de capital que se multiplica a partir da exploração 
da força de trabalho de qualquer trabalho assalariado.

A riqueza se processa pela expropriação de uma 
classe social poderosa que utiliza seus meios de 
produção (terra, instrumentos de trabalho) e se ap-
ropria privadamente desses meios os quais aquelas 
classes produziam sua subsistência e um excedente 
para trocar no mercado e forçam as classes expro-
priadas a trabalhar para eles, mediante um salário 
para produzir os bens que também serão propriedade 
privada do empregador.

Desse modo, pensamos que esses limites entre class-
es devem ser mais bem trabalhados, pois as desigual-
dades sociais, econômicas e culturais afastam o ser 
humano de seu real objetivo que é viver bem, em um 
ambiente socialmente justo e onde possa usufruir das 
benesses de uma sociedade melhor.

O que buscamos é uma transformação na base da so-
ciedade que se dará pela redução da jornada de trab-
alho e a criação de tempos de não trabalho dedicados 
ao desenvolvimento fecundo do ser social e, portanto, 
de sua emancipação do trabalho alienante e alienado.
Enquanto uns labutam durante infindas horas, out-
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ros estão simplesmente privados de trabalho, à mar-
gem das ocupações remuneradas, acarretando uma 
grande massa de desempregados.

Carece destacar que o trabalho poupado pela produ-
tividade não precisa, fundamentalmente, ser con-
vertido em desemprego de uns e maior jornada de 
outros. Os tempos de não trabalho produzidos pelo 
desenvolvimento tecnológico podem se expressar em 
lazer, ócio e em outras atividades que se demonstrem 
edificantes da condição humana. 

Esse desemprego que dilacera o capitalismo, sig-
nifica ociosidade e desperdício de forças produtivas 
e do potencial de crescimento econômico. É impre-
scindível utilizar a energia produtiva dos 13 milhões 
de brasileiros que hoje estão constrangidos ao ócio 
involuntário.

O aumento do tempo de trabalho através da geração 
de emprego e não das horas extras elevaria o potencial 
de crescimento proveniente do principal componente 
das forças produtivas (o trabalhador) que deixaria 
de ficar ocioso e de ser desperdiçado, propiciando o 
crescimento do PIB. 

Serão vários fatores preponderantes na economia 
para que haja um crescimento sustentado do PIB, tais 
como: ampliação do mercado interno, valorização do 
trabalho pela ampliação do emprego, aumento real 
do salário mínimo, redução da jornada de trabalho 
proposta de para 30 horas, incorporação dos “ex-
cluídos”, reforma tributária, diminuição das taxas de 
juros, maior investimento na formação profissional 
do trabalhador, mudanças na política econômica 
conciliando a teoria monetarista e estruturalista para 
o desenvolvimento socioeconômico, distribuição de 
renda, educação, menores encargos sobre as empre-
sas e trabalhadores.

Compreendemos que a carga horária de 30 horas sema-
nais nos conduzirá dentre outros benefícios: qualidade 
de vida, economia nacional por meio da criação de mil-
hões de postos de trabalho sem que haja uma diminu-
ição dos salários e remunerações atuais, diminuição 
das horas extras e limitação das mesmas somente até 
2 horas trabalhadas, aumento real do salário mínimo, 
diminuição da taxa de juros como medida a oportunizar 
ao cidadão o consumo de produtos necessários e obje-
tos de seu desejo e inserção social.
O que revolucionará a economia interna e colocará o 
Brasil em um patamar de competitividade ainda maior 
no cenário internacional. Os nossos trabalhadores terão 
mais tempo para sua educação e de seus filhos, sig-
nificando assim, mais tempo útil sendo usado por este 
para o seu bem estar social (diminuição de doenças 
oriundas do labor, maior criatividade, mais tempo para 
pesquisas, etc...) e de sua família. O Governo Federal 
criando mais empregos possibilita aos excluídos deste 
mecanismo disputar um espaço em meio à sociedade 
por postos de trabalho, galgando a economia a um pa-
tamar de maior produtividade, melhor distribuição de 
renda, diminuição de tributos, maior arrecadação, com-
bate a miséria, diminuição da marginalidade acarretada 
também pela falta de emprego, maior segurança devido 
ao maior tempo de convívio dos familiares.

A classe dos empregadores terá por consequência uma 
maior produtividade, com carga tributária incidindo 
menos em suas mercadorias.

Enfim, é um círculo virtuoso em defesa da jornada re-
duzida de trabalho para 30 horas semanais que mere-
cem a nossa análise.

Sugere-se a alteração do art. 7º da Constituição em 
seus incisos XIII e XVI, para que a jornada máxima es-
tabelecida seja reduzida para 30 horas semanais. Pois, 
conforme o exposto trará benefícios de ordem social e 
econômica para o país.
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ENFRENTAR OS ATAQUES 
DESFERIDOS PELO GOVERNO 
TEMER AOS TRABALHADORES

Conjuntura Política Internacional

1.Por  meio desta contribuição, nós, servidores do 
PJU/MPU/DF, pretendemos dialogar com os partici-
pantes deste  7º Congresso e expor algumas reflexões 
e observações sobre a realidade ao qual nos dispo-
mos a analisar.  

2.O VII Congresso do Sindjus se realizará em meio a 
uma onda de ataques à classe trabalhadora em todo o 
planeta. O momento histórico que vivemos, de muitas 
incertezas, exige uma reflexão profunda sobre a re-
alidade que nos cerca sob pena de não encontrarmos 
as respostas para melhor organizar o nosso sindicato 
para as lutas que estão em curso e para as lutas que 
necessariamente virão. 

3.A crise econômica internacional parece não ter fim. 
Todos os países imperialistas demonstram dificul-
dades em retomar o crescimento econômico. A crise 
do modelo impõe o desvio persistente das forças  
produtivas para o mundo da improdução. O único 
remédio que restou para os Estados Unidos, Rús-
sia, Alemanha, França, foi o mundo da guerra como 
solução para a crise sistêmica do Capitalismo. 

4. Quase todos os dias presenciamos na grande mídia 
os ataques sofridos pelo povo da Síria numa guerra 
patrocinada por potências capitalistas em desespero. 
O imperialismo fica envolto em um dilema: ou faz a 
guerra, desviando o uso das forças produtivas, ou 
terá que administrar os conflitos da Economia de Mer-
cado com mais dificuldades.

5.As contradições do Capitalismo, no entanto, não se 
limitam ao plano econômico. Na França, por exemplo, 

a eleição de Macron demonstra a fragilidade das potên-
cias capitalistas também no plano político. Nenhum 
desses países tem o controle da situação política. O 
Macron venceu porque não tinha concorrente. A ultra-
direitista Marine Le Pen foi uma piada de mal gosto 
para a inteligência do povo politizado da  França. Agora, 
à revelia da burguesia francesa e européia, Macron vai 
ter que dar respostas aos imigrantes (refugiados) e ao 
desconfiado e organizado proletariado da França. 

Conjuntura Política Nacional 

6.O Congresso do Sindjus, no entanto, deve dar atenção 
muito especial à conjuntura nacional. Nosso congres-
so, sem dúvida alguma, será realizado em meio a uma 
situação política e econômica de crise sem precedentes 
em nosso País.  O País esta claramente dividido! A pre-
visão de crescimento do PIB brasileiro para este ano de 
2017 é de apenas 0,48% . Ano a ano, continua sendo 
um dos países com piores perspectivas de crescimento 
na economia mundial.

7.A despeito de a crise econômica ser internacional, o 
Brasil mergulhou numa recessão que ainda chega a ser 
pior. Não há um prognóstico otimista de retomada do 
crescimento, tanto pelo governo quanto pelos agentes 
econômicos. Os reflexos da crise econômica interna-
cional devem se fazer sentir no Brasil por um período 
longo e inimaginável.

8.O Brasil, ao contrário dos outros países emergentes, 
deixou de ser uma das rotas preferenciais de investi-
mento dos capitalistas. Apesar das taxas de juros ser-
em as mais elevadas do planeta, não há segurança no 
retorno dos investimentos. 

9.Talvez, a forte desaceleração chinesa esteja impac-
tando fortemente na nossa economia, com a queda 
vertiginosa das transações comerciais entre os dois 
países.
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10. No Brasil os impactos da crise econômica são 
visíveis e sentidos pela classe média e setores mais 
precarizados da classe trabalhadora, com destaque 
para o crescimento do desemprego. Dados do IPEA 
deste ano de 2017 trazem uma cifra superior a 13 mil-
hões de brasileiros desempregados. A crise econômica 
e a desorganização do mercado interno também pode 
ser expressa sob outros ângulos de análise, com um re-
cuo nítido na produção de algumas regiões específicas 
em decorrência do processo de desindustrialização. Tal 
processo provoca um efeito cascata e se materializa no 
fechamento de diversas empresas. 

11.Os reflexos da desorganização da produção, combi-
nado com alta da inflação, subida dos preços das tarifas 
públicas, no endividamento das famílias, no aumento da 
inadimplência, nos levam ao estabelecimento de uma 
crise social que se intensifica, aumentando os casos de 
opressão e preconceito ao povo pobre da periferia que 
estão, mais do que nunca, desamparados pelo Estado. 

12.O diagnóstico para sair da crise não é novo. Mais 
uma vez, a resposta das empresas e dos governos, a 
começar pelo governo federal, é a imposição dos cus-
tos dessa crise à classe trabalhadora. Os planos de 
ajuste fiscal, a continuidade do pagamento da dívida 
pública em detrimento dos direitos sociais, os ataques 
aos direitos trabalhistas e previdenciários (PEC 287), o 
arrocho salarial e os cortes nos orçamentos públicos 
(PEC 241 e DRU), é o único remédio que o PMDB tem 
para o Povo. Essa, inclusive,  é a receita comum de to-
das as forças políticas da classe dominante disponíveis 
no momento, seja PT, PSDB, PMDB, turma do Bolson-
aro e etc. Só ratazanas atacando nossos direitos!

13.O cenário é crítico, no entanto, não nos parece que 
há espaços políticos bem definidos tanto com relação 
às lutas quanto a eventuais retrocessos. Pelos atos 
realizados nos dias 8 de março (dia Internacional da 
Mulher) e a paralisação de 24 horas no dia 28 de abril 
(Greve Geral), tivemos um evidente amadurecimento 
das mobilizações e organização das entidades sindic-

ais no enfrentamento contra a retirada de direitos. Em 
alguns casos, os trabalhadores estão protagonizando 
importantes lutas de resistência. Os servidores do 
Poder Judiciário e Ministério Público da União estão 
se somando ao restante da classe trabalhadora em 
muitas unidades da federação, no entanto, ainda não 
estamos na vanguarda das lutas. Na nossa categoria, 
ainda há muito o que fazer para politizá-la e elevar 
a sua consciência. As lutas, desta forma, ainda são 
muito restritas e dispersas  necessitando de amadu-
recimento para uma real ruptura de massas com esse 
governo do PMDB/PSDB/DEM.

O Movimento Sindical 

14.É neste contexto que devemos inserir na análise 
conjuntural o papel nefasto das direções Cutistas e 
dos pelegos “amarelos” (burocracia sindical). Quando 
estes lacaios não conseguem impedir diretamente a 
eclosão das lutas, trabalham conscientemente pela 
sua divisão. A novidade desse momento foi a capitu-
lação da CUT ao projeto estratégico do PT que prioriza 
as eleições de 2018 em detrimento às lutas contra a 
retirada de direitos do desgoverno Temer. Para a CUT 
o melhor é preservar a imagem política do Lula que 
está liderando as pesquisas de intenção de votos para 
as eleições presidenciais de 2018. Mas uma vez a CUT 
define como mais importante a luta por cargos num 
eventual governo petista do que a luta para preservar 
os direitos da classe trabalhadora.

15.Recentemente, executivos da Odebrecht delataram 
que, além do financiamento de candidatos às eleições, 
a empresa também teria pago propina para dirigentes 
sindicais da Força Sindical e da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), a fim de que contivessem mobi-
lizações e freassem processos de greves nas obras 
das Usinas Hidrelétricas do Rio Madeira, em 2012. 
Naquele momento, os trabalhadores se insurgiram 
contra o alto grau de opressão e exploração a que 
estavam submetidos e explodiram greves por todo 
o país. Visivelmente, alguns sindicatos se recusaram 
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a encampar essas lutas. Houve rebeliões contra os 
patrões e, em muitos casos, contra algumas direções 
sindicais. As mobilizações dos trabalhadores da con-
strução pesada, à época, tomaram grande repercussão 
nacional. 

16.Mas no movimento sindical pode haver algo pior do 
que a capitulação da CUT ao eleitoralismo. Há em um 
curso um nítido processo de disputa sindical que pode 
emplacar setores da Direita Fascista nas direções das 
entidades sindicais. No âmbito nacional, por exemplo, 
temos as eleições do SITRAEMG - em 16 de maio cor-
rente - com a participação de uma chapa do grupo LIB-
ERTA, um segmento nitidamente vinculado ao PSDB de 
Minas Gerais e à magistratura dos tribunais. Não são 
da vanguarda sindical do Poder Judiciário, mas, muito 
pelo contrário, são fura-greves e simpatizantes do atual 
governo que vive de retirar nossos direitos. O grupo é 
tão sectário e corporativista que se juntou ao FSC do 
Distrito Federal para alterar o estatuto da Fenajufe no 
afã de descaracterizar os servidores do PJU/MPU como 
parte de toda a classe trabalhadora do País. Se acham 
“a classe média eleita” e ignoram a nossa condição e 
identidade de trabalhadores assalariados.

Desrespeito aos Povos Indígenas

17.Mudando de plano na nossa análise, dado a neces-
sidade de inserir novos elementos da conjuntura políti-
ca nacional, precisamos destacar que, recentemente, 
houve uma ofensiva brutal do latifúndio, do governo 
e do Congresso contra o povo indígena. No dia 21 de 
abril do mês passado, em ato realizado no gramado do 
Congresso Nacional, tivemos uma ação truculenta da 
Polícia Militar contra os mais de 5 mil indígenas pre-
sentes que lutavam pela demarcação de suas terras. Os 
latifundiários e fazendeiros desse País são verdadeiros 
falsificadores de escrituras públicas e não têm moral 
nenhuma para expulsar os indígenas de suas terras. 
Bandidos do agronegócio, não passarão!

As mobilizações em curso

18.É importante destacar, ainda, que nos últimos 
meses desse ano tivemos grandes manifestações 
de diferentes categorias de trabalhadores fazendo o 
enfrentamento contra o arrocho salarial (com ênfase 
nas mobilizações dos servidores do Estado do Rio de 
Janeiro) e, em especial, as mobilizações unificadas 
contra as reformas da previdência e trabalhista. 

19.Há, portanto, um quadro de mobilizações que não 
pode ser desprezado em nossas análises e debates. 
Não só os servidores do PJU e MPU estão sendo 
vítimas da politica econômica perversa desse des-
governo do PMDB/PSDB/DEM. O ataque aos nossos 
direitos é generalizado, daí a importância de sempre 
clamar pela unidade da classe trabalhadora, a única 
forma de derrotar esse governo. O cenário é de caos 
institucional generalizado.

O Poder Judiciário

20.Nesse contexto, o Poder Judiciário é parte da de-
generação e descrédito das instituições do Estado. Há 
corrupção no Poder Judiciário e muita parcialidade 
nas decisões tomadas. Nesse sentido, cabe destacar 
a atuação do ministro Gilmar Mendes, que, à revelia 
do sentimento de toda a sociedade brasileira, concede 
habeas corpus para estupradores, políticos e ladrões 
à toque de caixa. Isso sem falar nos ataques desferi-
dos sistematicamente por esse senhor aos servidores 
públicos. O ministro da corte em momento algum faz 
questão de disfarçar que é um verdadeiro serviçal dos 
ricos e poderosos desse País. O STF, de uma maneira 
geral, a cada dia perde a confiança do povo brasileiro. 
E o que dizer do apoiamento do ministro Ives Gandra 
Filho, Presidente do TST,  às reformas trabalhista e 
Previdenciária ?

O Poder Legislativo

21.Já quanto ao Poder Legislativo, a situação não é 
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diferente. O governo Temer usa e abusa de todos os 
recursos fisiológicos para ter o Congresso Nacional 
atado e submisso ao seu projeto político estratégico 
de ataque aos trabalhadores. Os ministérios viraram 
moeda de troca e os parlamentares são inescrupulo-
sos e fiéis ao governo quando o assunto é ocupação de 
espaço na máquina do Estado. Em troca de cargos no 
governo, o Congresso mais conservador da história da 
República edita uma lei atrás da outra retirando direitos 
da classe trabalhadora. Verdadeiros lacaios represent-
antes de multinacionais e grandes grupos econômicos.

A Falsa Polarização Política

22.Está claro que o cenário atual é de imensa instabili-
dade política e econômica. Na ordem do dia temos os 
setores tradicionais da política sendo bastante ques-
tionados pelos segmentos mais organizados da socie-
dade. A corrupção e a consequente negação aos parti-
dos políticos é uma realidade fácil de ser constatada.

23.A polarização política entre o petismo e os seus an-
tigos aliados parece ganhar contornos e conotações 
inimagináveis. Enquanto o ex-presidente Lula era in-
terrogado pelo juiz Sérgio Moro (PSDB),  a metade do 
Brasil torcia para que o petista fosse preso e a outra 
metade torcia pela sua absolvição. Enquanto isso, 
aproveitando o lamaçal de corrupção patrocinado pe-
los petralhas, a grande mídia desvia o foco e o governo 
Temer freneticamente ataca diversos direitos da classe 
trabalhadora. Os inescrupulosos do PMDB usam a des-
culpa de que precisam arrumar o País, ignorando, no 
entanto, a sua parcela de responsabilidade nos saques 
orquestrados contra a Petrobrás e diversas empresas 
públicas vítimas da corrupção do governo Dilma/Te-
mer. A classe trabalhadora não pode ter bandido de es-
timação. Lula, Dilma, Aécio, Temer, Renan, devem ser 
presos e o dinheiro roubado tem que ser devolvido para 
os cofres públicos. Ademais, a Odebrecht deve ter seus 
bens confiscados e ser impedida de contratar com os 
entes públicos. 

24.Por fim, fica claro que o governo Temer está com 
os dias contados e que fica cada dia mais enfraquecido. 
Fragilizado por uma crise política e econômica que per-
siste à revelia do anunciado pela Rede Globo de Tele-
visão que mais uma vez veicula as mentiras do governo 
de plantão. Os níveis de popularidade desse governo 
são pífios e revela a sua incapacidade de representar 
o Povo. Mas o governo Temer não vai cair sozinho. A 
classe trabalhadora tem que ser parte ativa desse pro-
cesso. A nossa intervenção unificada, organizada e 
massiva, com certeza, mudará a correlação de forças. 
Os servidores do PJU/MPU não podem ficar de fora 
dessa batalha, afinal, somos vítimas do arrocho sala-
rial desse governo. Torna-se evidente a necessidade da 
construção de um campo classista, dos servidores pú-
blicos e trabalhadores de setores precarizados contra o 
desmantelamento do Estado. O sindjus deve convocar a 
categoria para ir às ruas derrotar a política anti-popular 
de Temer. 

25.Contra as reformas da Previdência e Trabalhista;
26.Pela construção de um dia 24 de maio de luta!
27.Fora Temer, Renan-PMDB, Aécio-PSDB;
28.Que os ricos paguem pela crise;
29.Por uma alternativa classista, dos Trabalhadores e 
dos lutadores;
30.Fim das privatizações e reestatização das empresas 
privatizadas!
31.Exigimos o fim da corrupção, prisão e confisco dos 
bens de corruptos e corruptores!
32,Abaixo essa reforma política orquestrada pelos 
grandes partidos políticos!
33.Pela demarcação das terras indígenas e em defesa 
da causa dos quilombolas!

Delegado proponente:
Eldo Luiz Pereira de Abreu
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VII CONGRESSO DO SINDJUS - 
MAIO/2017

TEMA DA TESE:

SOBRE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA: 
DEFESA INTRANSIGENTE DA 
CATEGORIA E NÃO EXCLUSÃO DE 
QUAISQUER ESPECIALIDADES 
DAS CARREIRAS DA BASE TER-
RITORIAL DO SINDJUS.

I - CONJUNTURA NACIONAL

1.A situação política hoje que a Nação brasileira viven-
cia é de grande complexidade e muito dinâmica. Pas-
sado um ano do governo que tomou de assalto o Poder 
Executivo, observamos a cada dia que se passa que 
o pretexto utilizado para destituir a presidente Dilma 
Rousseff não passou de “cortina de fumaça” ou “boi 
de piranha” para fazer chegar ao Poder setores espe-
culativos do capital nacional e internacional interessa-
dos nas imensas riquezas da nossa Nação. Alegaram o 
cometimento de crime de responsabilidade fiscal para 
afastarem a presidente Dilma Rousseff, rasgando a tão 
desfigurada Constituição Cidadã, que depois do golpe 
desconstituiu a cidadania e feriu de morte a jovem de-
mocracia brasileira. 

2.Dois dias após a consumação do golpe a ousadia 
e o cinismo dos canalhas não encontra limites. Zom-
baram de toda a Nação quando o Congresso Nacional 
autorizou a prática das tais pedaladas fiscais. 

3.Começaram então estancar a sangria para proteger 
os verdadeiros corruptos. O Banco Itaú comanda as 
políticas do Banco Central. A Petrobrás está sendo en-

tregue às grandes empresas petrolíferas do mundo 
a preço vil. As políticas públicas de inclusão social, 
distribuição de renda, assistência à saúde e de acesso 
ao ensino público e gratuito estão sendo descontinu-
adas. A crise econômica agrava-se a cada dia que se 
passa. O desemprego aumenta. O combate à corrup-
ção é discurso falacioso. O ódio de classe é semeado. 
O ataque à soberania nacional conta com aquiescência 
de traidores da pátria, que desmontam setores estra-
tégicos do parque industrial brasileiro, levando o país 
a passos largos rumo à desindustrialização.

4.No Congresso Nacional projetos claramente con-
trários aos interesses do povo brasileiro têm trami-
tação célere, como as terceirizações e as reformas da 
previdência e trabalhista. 

5.A Lava-Jato continua seletiva e desrespeitando o or-
denamento jurídico vigente. A FIESP não paga o pato. 
A ponte desmorona e leva para o abismo o sonho de 
uma Nação soberana. 

6.Hoje o desgoverno orgulha-se de tomar as “me-
didas amargas” necessárias para enfrentamento da 
crise com as propostas de reformas que são um ret-
rocesso em relação as conquistas do povo brasileiro. 
A crise está deliberadamente agravada pelos setores 
que financiaram o golpe com a finalidade de entregar 
as riquezas da Nação às elites financeiras nacionais 
e internacionais. Entreguismo que se dá a uma ve-
locidade incrível graças à espantosa passividade do 
povo brasileiro neste momento, condenando-nos à 
ao estado permanente de país colônia, transferidor de 
riquezas para as grandes metrópoles financeiras do 
capitalismo mundial. 

7.Diante desse quadro desolador que nos é imposto, a 
pauta de luta da classe trabalhadora é ´somente uma: 
resistir e derrotar o golpe. Organizar a resistência e 
avançar com a luta é o papel que nos cabe no teatro de 
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horrores que se transformou a esplanada dos minis-
térios.
II - BREVE HISTÓRIA DO SINDJUS – LUTAS E CON-
QUISTAS

8.Primeiro sindicato unificado do Brasil, o Sindicato 
dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministé-
rio Público da União–SINDJUS tem uma trajetória de 
lutas que resultou em grandes conquistas para toda 
categoria antes das incansáveis mobilizações pela im-
plantação do primeiro PCS no ano de 1996. Em 2002 
a luta foi pela reestruturação do PCS. Em 2004 a briga 
pela elevação da GAJ. Em 2006 o novo PCS. Em 2012 
a vez do aumento no percentual da GAJ e, no ano pre-
térito, outro PCS. E não se podem esquecer demais 
importantes conquistas: os 11,98%, o AQ, a GAS, a 
GAE, a Gratificação de Perícia e algumas vitórias out-
ras.

9.Às vésperas de celebrar vinte e sete anos de sua 
criação (25 de maio de 1990), o SINDJUS vive uma 
crise institucional de grandes proporções entre as for-
ças que dirigem o sindicato, tendo como consequên-
cia a renúncia de alguns de seus coordenadores. Este 
cenário de desavenças no núcleo político do sindicato 
na atual conjuntura de retrocessos promovidos pelo 
golpe de 2016 é péssimo para a mobilização da cat-
egoria, que se faz necessária para o enfrentamento aos 
ataques às conquistas de toda classe trabalhadora em 
curso no Congresso Nacional

III - AS CARREIRAS DO PODER JUDICIÁRIO E OS 
OFICIAIS DE JUSTIÇA

10.A Lei 9.421, de 24 de dezembro de 1996, criou as 
carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União 
assim denominadas: Auxiliar Judiciário, Técnico Judi-
ciário e Analista Judiciário; estruturadas em classes e 
padrão, e por área de atividade ou especialidade.

11. Implantadas as carreiras e transformados os cargos 
efetivos dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da 
União, foram os servidores enquadrados na nova situa-
ção, inclusive os cargos de Oficial de Justiça Avaliador 
Federal e demais cargos de provimento isolado (art. 2º; 
art. 4º, caput e § 3º).

12.A Lei 10.475, de 27 de junho de 2002, reestruturou 
as carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e 
Analista Judiciário dos servidores do Poder Judiciário 
da União, passando o padrão de cada carreira ter a des-
ignação de 1 a 15, dividido entre as respectivas classes 
(A, B e C).

13.A Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, revogou 
as leis acima mencionadas; dispôs sobre o novo PCS; 
estabeleceu que as carreiras de Auxiliar Judiciário, 
Técnico Judiciário e Analista Judiciário compõem os 
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União e 
determinou que suas atribuições fossem descritas em 
regulamento com observância da área de atuação.

14.O § 1º do art. 4º da Lei 11.416/2006 conferiu a de-
nominação, para fins de identificação funcional, de Ofi-
cial de Justiça Avaliador Federal para os ocupantes do 
cargo da carreira de Analista Judiciário – área judiciária 
com atribuições afetas à execução de mandados. Já o 
parágrafo segundo do mesmo artigo confere as denom-
inações de Inspetor e Agente de Segurança Judiciária 
respectivamente aos ocupantes dos cargos da carreira 
de Analista e Técnico Judiciário – área administrativa, 
com atribuições afetas à área de segurança. 

15.Em 2012, a Lei 12.774 modificou a redação do § 1º 
do art. 4º da Lei 11.416/2006 e criou a especialidade 
de Oficial de Justiça Avaliador Federal para a carreira 
de Analista Judiciário – área judiciária, pois até então a 
especialidade era de executante de mandados. 
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16.Analisando-se todos os PCS’s observa-se que 
em nenhum deles o legislador criou cargos isolados, 
então não se pode falar aqui em categorias de Oficial 
de Justiça Avaliador Federal, Inspetor e Agente de Se-
gurança no âmbito do Poder Judiciário da União. A 
categoria é de servidores do Poder Judiciário da União. 

IV – FRAGMENTAÇÃO DA CATEGORIA

17.Hoje existem setores dentro da categoria que, talvez 
insatisfeitos ou quiçá almejem o controle do aparelho 
sindical, desejam sair do sindicato e tomaram iniciati-
vas para criação de sindicatos por carreira ou cargos 
isolados, na mesma base territorial do SINDJUS. 

18.Notadamente dois casos tiveram grande reper-
cussão com pedidos recentes ao Ministério do Trabal-
ho-MTb para concessão de registro sindical. O primei-
ro foi o do Sindicato Nacional dos Analistas do Poder 
Judiciário e do Ministério Público da União-SINAJUS, 
que não viu seu pleito prosperar na via administrativa 
e judicial de primeira e segunda instâncias. O segundo 
foi o do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito 
Federal-SINDOJUS, que logrou êxito em sua preten-
são junto ao Ministério do Trabalho por força de de-
cisão judicial, tendo o despacho administrativo do de-
ferimento de registro sindical ao SINDOJUS excluído 
a “categoria (grifei) dos Ocupantes do cargo de Anal-
ista Judiciário, área Judiciária, especialidade Oficial 
de Justiça Avaliador Federal de todos os Tribunais e 
Instâncias do Poder Judiciário da União no Estado do 
Distrito Federal...” do SINDJUS e da UNSP – Sindicato 
Nacional – União Nacional dos Servidores Públicos Ci-
vis do Brasil. 

19.Ao compararem-se as decisões administrativas do 
Ministério do Trabalho que INDEFERIU ao SINAJUS e 

DEFERIU ao SINDOJUS o pedido de registro sindical, 
percebe-se flagrante conflito na interpretação do con-
ceito de categoria profissional para fins de organização 
sindical nos despachos proferidos. 

20.Ao indeferir o pedido do SINAJUS o Ministério do 
Trabalho observou o princípio da unicidade sindical, 
que proíbe a criação de mais de um sindicato na mesma 
base territorial por categoria profissional (art. 8º, II, da 
CRFB). 

21.Diametralmente oposta à decisão técnica proferida 
em desfavor do SINAJUS, deixou o Ministério do Tra-
balho de aplicar o princípio ao qual tem o dever de 
ser guardião (Súmula 677/STF) ao deferir o pedido 
de registro do SINDOJUS em decisão que confunde 
as definições de categoria com carreira, em conflito 
com decisão anterior de sua lavra, pois cediço é que 
no Poder Judiciário da União existem tão somente 
três carreiras: Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e 
Analista Judiciário, estruturadas em classes e padrão, 
observadas as áreas de atividades ou especialidade de 
cada uma. Carreira e categoria não se confundem. A 
categoria é de servidores públicos do Poder Judiciário 
da União e a carreira refere-se ao cargo ocupado.

22.O Ministério do Trabalho expediu o Ofício n. 
115/2017/CGRS/SRT/MTb, em 16/2/2017, endereçado 
ao SINDJUS, fixando o prazo de sessenta dias a contar 
de seu recebimento para efetivar o registro em cartório 
de novo estatuto social com a exclusão da “categoria 
(grifei) dos Ocupantes do cargo de Analista Judiciário, 
área Judiciária, especialidade Oficial de Justiça Avali-
ador Federal” de sua base territorial. Observe-se que 
também no ofício n. 115/2015 o Ministério do Trabalho 
reproduz o entendimento equivocado de confundir car-
reira com categoria proferido na decisão que deferiu o 
pedido de registro sindical do SINDOJUS. 
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V - CONCLUSÃO

23.As iniciativas de cisão são preocupantes, pois enfraque-
cem a entidade de classe e servem de estímulo para as 
demais carreiras adotarem posturas semelhantes. Preval-
ecendo a decisão do Ministério do Trabalho de excluir os 
Analistas Judiciário, área Judiciária, especialidade Oficial de 
Justiça Avaliador Federal do SINDJUS, seria este, de certa 
maneira, o início do fim do primeiro sindicato unificado do 
país no momento mais crucial da história brasileira, quando 
se exigirão intensas mobilizações de todos os setores da 
nossa sociedade para defesa da soberania nacional e o en-
frentamento aos ataques que toda a classe trabalhadora vem 
sofrendo pelo ilegítimo governo instaurado no executivo. 
Sem falar que o planejamento das futuras jornadas de lutas 
restaria prejudicado, estando a categoria dividida. Por isso, 
não deve a Coordenação do SINDJUS precipitar-se e tomar 
iniciativa de excluir da sua base a especialidade de Oficial de 
Justiça Avaliador Federal da carreira de Analista Judiciário - 
área Judiciária para atender decisão manifestamente ilegal do 
Ministério do Trabalho, sem antes ver transitada em julgado 
sentença judicial neste sentido. Aliás, o sindicato há muito 
deveria ter ingressado com ação declaratória de nulidade do 
ato praticado pelo Ministério do Trabalho e não apenas com 
pedido administrativo de reconsideração. Imperativo é a uni-
dade, assim, a todos conclamo: 

1.POR UM BRASIL SOBERANO, IGUALITÁRIO E DESEN-
VOLVIDO;

2.PELA DEFESA INTRANSIGENTE DA CATEGORIA E DAS 
CARREIRAS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO;

3.NÃO À EXCLUSÃO DA CARREIRA DOS ANALISTAS JUDI-
CIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, ESPECIALIDADE OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR DA BASE DO SINDJUS;

4.NÃO ÀS REFORMAS PREVIDENCIÁRIA E TRABAL-
HISTA;

5.NÃO AO GOVERNO GOLPISTA;

6.NENHUM DIREITO A MENOS E

7.VIVA A CLASSE TRABALHADORA BRASILEIRA. 

Sebastião Cruz Vaz
Analista Judiciário, área Judiciária, especialidade Ofi-
cial de Justiça Avaliador Federal da Justiça Federal do 
Distrito Federal
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TESE – COTA PARA GÊNERO

Introdução 

1.Para embasar teoricamente esta tese, abaixo citare-
mos algumas definições de gênero, que poderão con-
tribuir para um melhor entendimento. 

2.Nos ensina Costa, que: 
o termo gênero foi um conceito construído socialmente 
buscando compreender as relações estabelecidas entre 
os homens e as mulheres, os papéis que cada um as-
sume na sociedade e as relações de poder estabeleci-
das entre eles.

3. Portanto, gênero é uma ferramenta analítica para dar 
significados às relações desiguais entre mulheres e ho-
mens, marcadas pela nossa cultura, política e história. 
Histórico da Luta das Mulheres no Mundo e no Brasil

4.O Dia Internacional da Mulher é comemorado devido 
ao incêndio havido na indústria têxtil em Nova Iorque, 
onde trabalhadoras perderam suas vidas, já que es-
tavam impossibilitadas de sair porque as portas es-
tavam trancadas.

5.A revolução industrial incorporou o trabalho da mul-
her no mundo da fábrica, separou o trabalho doméstico 
do trabalho remunerado fora do lar. A mulher foi incor-
porada subalternamente ao trabalho fabril. Em fases de 
ampliação da produção se incorporava a mão de obra 
feminina junto à masculina, nas fases de crise substi-
tuía-se o trabalho masculino pelo trabalho da mulher, 
porque o trabalho da mulher era mais barato. As lutas 
entre homens e mulheres trabalhadoras estão presen-
tes em todo o processo da revolução industrial. Os ho-
mens substituídos pelas mulheres na produção fabril 
acusavam-nas de roubarem seus postos de trabalho. A 
luta contra o sistema capitalista de produção aparecia 

permeada pela questão de gênero. A questão de gênero 
colocava-se como um ponto de impasse na consciência 
de classe do trabalhador.

6. Assim, nasceu a luta das mulheres por melhores 
condições de trabalho. Já no século XIX havia movi-
mento de mulheres reivindicando direitos trabalhistas, 
igualdade de jornada de trabalho para homens e mul-
heres e o direito de voto.

7.Ao ser incorporada ao mundo do trabalho fabril a 
mulher passou a ter uma dupla jornada de trabalho. A 
dificuldade de cuidar da prole levou as mulheres a rei-
vindicarem por escolas, creches e pelo direito da ma-
ternidade.

8.No século XX as mulheres começaram uma luta orga-
nizada em defesa de seus direitos. A luta das mulheres 
contra as formas de opressão a que eram submetidas 
foi denominada de feminismo e a organização das mul-
heres em prol de melhorias na infra-estrutura social foi 
conhecida como movimento de mulheres. 

9.Após a década de 1940 cresceu a incorporação da 
força de trabalho feminina no mercado de trabalho, ha-
vendo uma diversificação do tipo de ocupações assum-
idas pelas mulheres. Porém, no Brasil, foi na década de 
1970 que a mulher passou a ingressar de forma mais 
acentuada no mercado de trabalho. A mulher ainda 
ocupa as atividades relacionadas aos serviços de cuidar 
(nos hospitais, a maioria das mulheres são enfermeiras 
e atendentes, são professoras, educadoras em crech-
es), serviços domésticos (ser doméstica), comerciárias 
e uma pequena parcela na indústria e na agricultura. 
No final dos anos 1970 surgem movimentos sindicais 
e movimentos feministas no Brasil. A desigualdade 
de classe juntou os dois sexos na luta por melhores 
condições de vida. O movimento sindical começou a 
assumir a luta pelos direitos da mulher. 
10. A luta pela democratização das relações de gênero 
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persistiu e com a Constituição Federal de 1988 a mul-
her conquistou a igualdade jurídica. O homem deixou 
de ser o chefe da família e a mulher passou a ser con-
siderada um ser com capacidade igual do homem.

11.Na década de 1990, no Brasil, a classe trabalhadora 
enfrentou o problema da desestruturação do mercado 
de trabalho, da redução do salário e da precarização do 
emprego. As mulheres foram as mais atingidas pela 
precarização do trabalho e pela gravidade da falta de 
investimentos em equipamentos sociais (creches, es-
colas, hospitais). A mulher passou a ter um nível educa-
cional igual e muitas vezes, até superior ao do homem, 
porque como enfrenta o preconceito no mundo do tra-
balho, ela deve se mostrar mais preparada e com maior 
escolarização para ocupar cargos que ainda são subal-
ternos. 

12. No Brasil, as relações de gênero ainda estão sus-
tentadas por uma divisão sexual do trabalho desigual, 
pelo controle do corpo e da sexualidade das mulheres, 
pela violência sexual e doméstica, pela exclusão das 
mulheres dos lugares de poder e de tomada de decisão, 
pela obrigatoriedade do trabalho doméstico e do cui-
dado com os filhos e a família. 

A importância das ações afirmativas

13.São denominadas ações afirmativas as políticas que 
têm como meta corrigir antigas e novas discriminações.

14.Podem ser citadas, algumas experiências de ações 
afirmativas para que se saiba qual a importância destas 
para a inclusão de cotas para mulheres na Fenajufe. 

15.Em 1997 houve o seminário internacional As mul-
heres no mundo do trabalho: experiências interna-
cionais de ações afirmativas, realizado no Brasil de 
14 a 19 de abril, organizado pela Fundação Friedrich 
Ebert-Ildes (FES-Ildes), Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), Elisabeth Lobo Assessoria (Elas), e 
Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), 
com apoio de diversas instituições internacionais e na-
cionais (sindicais, empresariais, governamentais e não 
governamentais). 

16.O Seminário teve por objetivo o de possibilitar o 
contato do público brasileiro com experiências con-
solidadas de ação afirmativa que revelassem: (1) a 
viabilidade da medida como um caminho para a con-
strução da igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres no trabalho; (2) a participação dos diferentes 
atores sociais na construção e na implementação das 
experiências; (3) o arcabouço legal no qual se inserem 
as ações afirmativas; (4) as dificuldades e os desafios 
da implementação das propostas em cada realidade. 

17.No seminário acima citado, foram discorridas ações 
afirmativas desenvolvidas pela União Européia, França, 
Itália, Estados Unidos e finalmente, apresentadas linhas 
de reflexão sobre as mudanças nos mercados de trab-
alho latino-americanos e as condições das mulheres. 

18.O desafio pragmático da globalização da economia, 
com suas exigências no que diz respeito à adequação 
das organizações produtivas, foi o cenário que estimu-
lou alguns agentes econômicos, a aderirem a esse tipo 
de estratégia com o intuito de experimentar uma aliança 
entre a rentabilidade dos negócios e o êxito de novas 
estratégias de recursos humanos que promovessem a 
igualdade de oportunidades. Nesse sentido, são levan-
tadas as batalhas ganhas desde a sanção da Constitu-
ição de 1988 pelos diferentes setores e atores interes-
sados (governamental, parlamentares, movimento de 
mulheres, sindicatos, organizações empresariais, etc.), 
como sinais de um processo de mudanças em direção 
a uma abertura maior para formular políticas de igual-
dade de oportunidades no Brasil. 

19.Na última década do século passado, a comunidade 
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mundial   desenvolveu diversas iniciativas com a fi-
nalidade de disseminar e debater estes conhecimentos, 
entre elas, a realização de seminários e conferências, 
a consolidação e a circulação da informação, o finan-
ciamento de projetos de pesquisa, o apoio a projetos 
inovadores de ação afirmativa, o estabelecimento de 
redes para a implementação de programas específicos. 

20.A IV Conferência das Nações Unidas para a Mulher 
realizada em Pequim em 1995, é um exemplo dessas 
conferências, na maior conferência da história das Na-
ções Unidas. Como resultado, 189 nações se compro-
meteram a avançar em direção ao empoderamento da 
mulher através da Plataforma de Ação de Pequim. 

21.A Plataforma é uma agenda de ações que tem por 
objetivo a remoção dos obstáculos à participação ativa 
da mulher em todas as esferas da vida pública e privada, 
através da participação igualitária e completa nos pro-
cessos de tomada de decisões políticas, econômicas, 
sociais e culturais. Como programa de ação, a Plata-
forma aponta para a promoção e proteção do pleno ex-
ercício de todos os direitos humanos e das liberdades 
fundamentais de todas as mulheres, ao longo de suas 
vidas.

Machismo no movimento sindical

22. As mulheres têm mais dificuldades de estarem nas 
direções, de serem profissionalizadas pelos sindicatos 
e de incorporarem as questões relativas à discrimina-
ção das mulheres no trabalho. Como fazer atividades no 
sindicato que não tenham somente a lógica masculina?

23.As poucas mudanças que houve na vida das mul-
heres ao longo da história foram fruto exclusivo da 
lutas das mulheres, assim como as mulheres também 
sempre estiveram a frente das grandes lutas da classe 
trabalhadora, há que se lembrar que a organização sin-
dical foi inventada por uma mulher. As mulheres sem-

pre lutaram para incorporar suas reivindicações nas 
pautas sindicais. Os sindicalistas sempre viram as 
mulheres com a visão conservadora de que as mul-
heres estão ocupando um espaço que não é delas. 
No início do século passado, quando o sindicalismo 
começou se organizar no Brasil, embora as mulheres 
fossem grande parte da classe trabalhadora, elas eram 
tão rechaçadas pelos homens nos sindicatos que pro-
puseram criar sindicatos femininos.

24.Na década de 1970, com o aumento da força de 
trabalho feminino, houve também um significativo 
aumento das mulheres sindicalizadas que era supe-
rior ao aumento da sua participação no mercado de 
trabalho.

25.A partir da experiência que elas vinham desenvol-
vendo com   encontros de mulheres de várias catego-
rias somando-se a relação e a participação no movi-
mento feminista, isto contribuiu para dar visibilidade 
às reivindicações das mulheres no mercado de  trabal-
ho, assim como enfrentar a reprodução do machismo 
dentro dos sindicatos. 

26.Em nossa sociedade existe uma ideologia ma-
chista que é dominante e de alguma forma a maioria 
dos movimentos seja sindical, popular ou em partidos 
políticos, reproduzem essa ideologia.

27.Os homens são machistas porque têm poder na 
sociedade e exercem esse poder sobre as mulheres. 
Os homens ganham com o machismo porque eles ex-
ercem domínio sobre a sexualidade das mulheres, so-
bre o tempo das mulheres enquanto garantem para si 
mais tempo de lazer e ócio, exercem a violência contra 
as mulheres, ocupam a maioria dos espaços de poder, 
trabalham menos que as mulheres e ganham mais.

Inclusão de cotas para mulheres nos estatutos da Fe-
najufe e Sindjus-DF
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28.A cota é uma política afirmativa que cumpre um 
papel importante de criar condições para as mulheres 
ocuparem espaços de decisões. Relato de mulheres 
trabalhadoras rurais do norte do Brasil explica que se 
não fossem pelas cotas muito dificilmente elas teriam 
saído da roça para serem hoje dirigentes de seus sin-
dicatos e federações.

29.Muitas entidades sindicais, federações, confedera-
ções e centrais sindicais têm seus estatutos e docu-
mentos cota de 30% (trinta por cento) para mulheres, 
os quais significam o reconhecimento do trabalho que 
as mulheres vêm desenvolvendo ao longo dos anos 
para que seja incorporada a questão do gênero no 
mundo do trabalho e dos sindicatos. 

30. A questão das  Cotas chama a atenção de todos 
para a discussão da questão das mulheres. A partir do 
reconhecimento da discriminação e da necessidade de 
ações afirmativas para superar essa discriminação, as 
cotas foram adotadas em várias entidades sindicais. 

31.Com experiências e vivências diferentes, a partici-
pação de 30% (trinta por cento) de mulheres vai ser 
um elemento impulsionador de novos padrões de rela-
ções. Portanto, se faz necessário a implementação da 
cota para mulheres na eleição dos cargos de direção, 
delegados de congressos e plenárias da Fenajufe, bem 
como, se faz necessário também a implementação 
dessa cota na eleição dos cargos diretivos e delega-
dos sindicais dos sindicatos filiados à Federação.

Criação de uma Secretaria da Mulher no Sindjus-DF 

32. Uma estratégia que as mulheres construíram para 
sua auto-organização e para intervir na correlação 
de forças nos sindicatos foi, a partir de 1986, formar 
comissões ou secretarias de mulheres nas centrais e 
sindicatos.

33. O que se quer é uma Secretaria da Mulher no Sind-
jus-DF, integralmente comprometida com o fortaleci-
mento da luta das mulheres no interior do Sindjus-DF 
e fora dele, com engajamento  destas na construção de 
um novo futuro para o Brasil, onde a mulher tenha di-
reitos e deveres iguais do homem, bem como, a realiza-
ção freqüente de seminários e encontros sobre questão 
de gênero nas categorias do Judiciário e no MPU.
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Brasília (DF), 14 de Maio de 2017.

ASSINA:
Laercio Bernardes dos Reis 
Servidor do Ministério Público Federal / MPU- DF
Delegado sindical
Muda Sindjus
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MOÇÃO DE REPÚDIO

Nós, delegados e delegadas do 7º Congresso do Sindjus/
DF, REPUDIAMOS veementemente a postura truculenta e 
autoritária da Polícia Militar do DF no ato realizado no dia 
21 de abril do ano corrente no gramado do Congresso Na-
cional.

Exigimos do Governador do Distrito Federal, chefe maior 
da Polícia Militar do DF, o respeito aos povos indígenas!

Sabemos que os índios estavam lutando pela demarcação 
das suas terras e isso, por si só, já é digno de louvor e 
reconhecimento. 

Sabemos que as terras dos índios são ocupadas por 
grileiros, fazendeiros e falsificadores de escrituras públi-
cas de terras da União em diversas unidades da federação. 

Sendo assim, queremos manifestar o nosso   irrestrito e 
incondicional apoio ao povo indígena e suas lutas em de-
fesa de seus território, cultura, tradições e modo de vida. 
A resistência dos povos indígenas aos ataques e tentativas 
de genocídio terá toda nossa solidariedade. O exemplo da 
resistência dos povos indígenas contra a expansão urbana 
em suas terras é um caso de Política de Estado e não de 
polícia. 

Por último, manifestar irrestrito apoio aos membros da 
etnia Gamela, em ataque sofrido por fazendeiros, no dia 
30 de abril, no município de Viana, no Maranhão. Um dos 
índios teve suas mãos decepadas. 

Todo apoio e solidariedade ao povo indígena, que luta e 
resiste. 

Brasília, 21 de maio de 2017.

Eldo Luiz Pereira de Abreu



2057º Congresso Sindjus/DF

Te
se

s e
 R

es
ol

uç
õe

s



206 7º Congresso Sindjus/DF

7º CONGRESSO DO SINDJUS-DF
Alterações Estatutárias - Complemento

Proposta:
Art. lº - O Sindicato dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito 
Federal, sigla SINDJUS/DF, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, com duração inde-
terminada, constituído com a finalidade de defesa, orientação, assistência, coordenação, proteção e 
representação legal da categoria dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, 
com base territorial do Distrito Federal, conforme estabelece a legislação em vigor, com atribuição de 
coordenar as relações da categoria com as instituições públicas e privadas, bem assim como as demais 
entidades sindicais representativas de outras categorias, em âmbito nacional e internacional.
Proponente: Leslie Andréa Vasconcelos Leite 

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. lº - O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito 
Federal, sigla SINDJUS/DF, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, com duração inde-
terminada, constituído com a finalidade de defesa, orientação, assistência, coordenação, proteção e 
representação legal da categoria dos trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, 
com base territorial no Distrito Federal, exceto dos servidores detentores do cargo de Analista Judiciário, 
área judiciária, especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal de todos os Tribunais e Instâncias do 
Poder Judiciário do União no Distrito Federal conforme publicação no Diário Oficial da União - DOU de 
15 de fevereiro de 2017, seção I, pagina 61, No. 33, na forma da legislação em vigor, com atribuição de 
coordenar as relações da categoria com as instituições públicas e privadas, bem assim como as demais 
entidades sindicais representativas de outras categorias, em âmbito nacional e internacional.
Proponente: Georges Martins Nogueira

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 3 - Constituem princípios do sindicato:
a - lutar pelos objetivos imediatos e históricos dos servidores, tendo a perspectiva de uma sociedade 
sem exploração do homem pelo homem, defendendo intransigentemente os direitos, reivindicações e os 
interesses gerais ou particulares dos mesmos, bem como o servidor explorado;
e- manter o princípio da gratuidade dos cargos eletivos do sindicato, ressalvada a hipótese de a As-
sembleia Geral arbitrar gratificação no valor da remuneração da última referência do respectivo cargo 
no órgão de trabalho para Diretores que se afastem deste em virtude de exercerem mandado classista, 
e 1/30 (um trinta avos) do valor desta gratificação para diária a ser paga aos Diretores que acumularem 
suas atribuições do cargo de Diretor do Sindicato com o trabalho nos Órgãos em que são lotados que 
cumprirem agenda determinada pela Diretoria Colegiada em reuniões deliberativas ordinárias ou ex-
traordinárias;
Proponente: Leslie Andréa Vasconcelos Leite 

_________________________________________________________________________________
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Proposta:
Art. 4º - Consideram-se trabalhadores, para efeito deste estatuto e de filiação ao Sindicato, o servidor 
público, incluindo os aposentados e pensionistas, dos quadros permanentes dos órgãos que compõem 
o Poder Judiciário e Ministério Público da União no Distrito Federal, que componham a base do sin-
dicato, conforme disposição do Art. 1º deste estatuto, regidos pelo Regime Jurídico instituído pela Lei 
nº 8.112/90 ou por outros regimes ou leis específicas que venham a ser admitidos na Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
Parágrafo único: Aos pensionistas e aos servidores pertencentes a outra base, não se aplicam os direi-
tos previstos nas alíneas “b”, “d” e “e” do artigo 6º.
Proponente: Georges Martins Nogueira

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 6 - São direitos dos filiados:
e- convocar Assembleia Geral nos termos deste estatuto, salvo condições do parágrafo único do art. 4º 
previstas neste Estatuto;
Proponente: Leslie Andréa Vasconcelos Leite 

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 11 - As Assembléias Gerais são soberanas em suas resoluções e suas decisões só podem ser refor-
madas em Congressos da categoria.
Proponente: Eldo Luiz Pereira de Abreu (correção de proponente)

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 20 - O Congresso é o órgão máximo da categoria e terá como finalidade analisar a situação especí-
fica da categoria, as condições de funcionamento e desenvolvimento da sociedade brasileira e deliberar 
sobre programas de trabalho do sindicato.
Proponente: Eldo Luiz Pereira de Abreu (correção de proponente)

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 20 – [...]
e - obrigatoriedade do afastamento de função eletiva do sindicato no caso de assumir cargo eletivo 
federal, estadual, distrital ou municipal, no caso de cedência ou requisição para órgãos de outras cat-
egorias, que não as do Judiciário e MPU, no caso de deixarem a base sindical nos termos do artigo 1º, e 
no caso de optarem por se filiar ou permanecerem filiados a qualquer partido político.
Proponente: Georges Martins Nogueira
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 21 - O Conselho de Delegados Sindicais do Sindjus é um órgão colegiado, de caráter consultivo, 
e deliberativo na hipótese do parágrafo único do art. 42, composto por dois membros indicados pela 
Diretoria Colegiada, pelos Delegados de Base e pelos Representantes dos Aposentados, eleito de acordo 



208 7º Congresso Sindjus/DF

com as normas previstas em Regimento Interno, sempre até seis meses após a eleição de cada Diretoria 
Colegiada.
Proponente: Georges Martins Nogueira

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 23 - A Direção do Sindicato será exercida por uma Diretoria Colegiada composta de 18 (dezoito) 
membros efetivos e cinco suplentes.
Proponente: Georges Martins Nogueira

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 24 - Compõem a Diretoria Colegiada (DC) as seguintes Coordenações:
a - Coordenação Geral - 3 membros;
b - Coordenação de Assuntos Jurídicos, Trabalhistas e Parlamentares - 3 membros;
c - Coordenação de Administração e Finanças - 3 membros;
d - Coordenação de Formação e Relações Sindicais - 3 membros;
e - Coordenação de Imprensa e Comunicação - 3 membros;
Proponente: Georges Martins Nogueira

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 34 - Os membros da Diretoria Colegiada, Delegados Sindicais de Base e Conselho Fiscal perderão o 
seu mandato nos seguintes casos: 
a - malversação ou dilapidação do patrimônio da entidade; 
b - violação a este estatuto; 
c - exclusão da base do Sindjus-DF da categoria a qual pertençam; 
d – constatação de filiação partidária em qualquer momento desde a posse até o término do referido 
mandato; 
e - no caso de membros da Diretoria colegiada, ausência não justificada a 5 (cinco) reuniões ordinárias 
sucessivas da diretoria.
Proponente: Georges Martins Nogueira

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 41 - Declarada a vacância, a Diretoria Colegiada processará a nomeação do substituto no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, segundo os critérios estabelecidos neste estatuto.
Proponente: Georges Martins Nogueira

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 42 - Em caso de vacância de qualquer cargo da Diretoria colegiada, após o remanejamento previsto 
na alínea “j” do artigo 25, A Diretoria Colegiada empossará os suplentes, na ordem em que foram regis-
trados na chapa, conforme disposição do parágrafo 3º do artigo 57. 
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Parágrafo único - A escolha do Conselho de Delegados Sindicais deverá ser submetida a referendo da 
Assembléia Geral.
Proponente: Georges Martins Nogueira

_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 48 - Os bens patrimoniais do Sindicato não respondem por execuções resultantes de multas even-
tualmente impostas à entidade, em razão de dissídio coletivo.
Parágrafo único – Nenhum patrimônio, seja material ou documental, deverá ser retirado das dependên-
cias da entidade, seja por diretor ou por funcionários,  sem a prévia autorização da maioria da diretoria 
colegiada e deverá ser pleiteado, mediante requerimento da parte interessada.
Proponente: Chico Vaz, Elizabete Maria dos Santos, Gisele de Fátima Sérgio, Pedro Nolasco G. Nolasco
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 52 - É eleitor todo filiado que, na data da eleição, tiver:
a - mais de 90 (noventa) dias de inscrição no quadro social;
b - quitado as mensalidades até 30 (trinta) dias antes das eleições;
c - estiver no gozo dos direitos sociais conferidos neste estatuto.
Proponente: Georges Martins Nogueira
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 53 - Poderá ser candidato o filiado pertencente à base do Sindjus-DF que, na data da realização da 
eleição em primeiro escrutínio, tiver mais de um ano de inscrição no quadro social do Sindicato e que 
não esteja requisitado ou cedido para órgãos de outras categorias que não as do Judiciário e MPU.
Proponente: Georges Martins Nogueira
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 53 - Poderá ser candidato o filiado que, na data da realização da eleição em primeiro escrutínio, 
tiver mais de 3 (três) meses de inscrição no quadro social do Sindicato e que não tenha se desligado por 
período igual ou superior a 6 (seis) meses no ano da eleição.
Proponentes: Juno Rego e Patricia Sette
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 54 - Serão inelegíveis, bem como ficarão impedidos de permanecer no exercício de cargos eletivos, 
os filiados: 
a – que se encontrarem na situação prevista no parágrafo único do artigo 4º; 
b – que optarem por se filiar ou permanecerem filiados a qualquer partido político durante o período 
compreendido entre os trinta dias que antecedem as eleições até o último dia do exercício do mandato; 
c - que não tiverem definitivamente aprovadas as suas contas em função de exercício em cargos de 
administração sindical; 
d - que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical ou de classe. 
Parágrafo 1º - Os ocupantes de cargos eletivos do sindicato que porventura estejam filiados a qualquer 
partido político quando da entrada em vigor da alínea b deste artigo, terão o prazo de 60 (sessenta) 
dias para comprovarem sua desfiliação, mediante apresentação de certidão válida emitida pela Justiça 
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Eleitoral. 
Parágrafo 2º - Os ocupantes de cargos eletivos do sindicato que permanecerem filiados a qualquer par-
tido político após o prazo definido no parágrafo primeiro deste artigo, perderão seus cargos automatica-
mente, devendo a Diretoria Colegiada declarar a vacância do cargo nos termos da alínea “a” do artigo 37. 
Proponente: Georges Martins Nogueira
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 56 - O processo eleitoral será coordenado e conduzido por uma comissão eleitoral composta por 3 
(três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, obrigatoriamente integrantes da categoria, eleitos em as-
sembleia geral e de um representante de cada chapa registrada, integrante da categoria.
Proponente: Georges Martins Nogueira
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 57 – [...] Parágrafo 3º - O requerimento deverá indicar o cargo a que concorre cada candidato, es-
tando os cinco suplentes numerados ordinalmente, de primeiro a quinto suplente. 
Parágrafo 4º - O requerimento de registro de chapas, assinado por quaisquer dos candidatos que a in-
tegram, será endereçado à Comissão Eleitoral em duas vias e instruído com os seguintes documentos: 
a - ficha de qualificação do candidato em 2 (duas) vias assinadas pelo próprio candidato; 
b - cópia autenticada do contracheque, ou carteira do sindicato que comprovem o tempo de filiação.
Proponente: Georges Martins Nogueira
_________________________________________________________________________________

Proposta:
Art. 58 - Será recusado o registro de chapa incompleta ou que apresente acumulação de cargos.  
Proponente: Georges Martins Nogueira
_________________________________________________________________________________

Proposta: 
Art. 67 - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências:
a - realização de eleições preferencialmente através de urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral, 
com acompanhamento de técnicos por ela cedidos/indicados; 
b - isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar; 
c - uso de cédula única contendo todas as chapas registradas, no caso de impossibilidade da utilização 
de urnas eletrônicas conforme disposto na alínea “a” deste artigo; 
d - verificação da autenticidade da cédula única e rubrica à vista dos membros da mesa coletora, no caso 
de impossibilidade da utilização das urnas eletrônicas conforme determinação da alínea a deste artigo; 
e - emprego de urna que assegure a inviolabilidade do voto, no caso de impossibilidade da utilização das 
urnas eletrônicas conforme disposição contida na alínea a deste artigo; 
Proponente: Georges Martins Nogueira


