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ESCLARECIMENTO AOS SERVIDORES SOBRE 

REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DO MINC 
 

Tendo em vista a convocatória para o Processo Seletivo de servidores que visa à participação na “Comissão 

Mista que discutirá os encaminhamentos do Plano de Carreira”, os servidores discutiram, durante o 

Encontro Nacional da Cultura em 13/08/2014, os riscos de participação neste processo seletivo, sobre o 

qual fazemos os seguintes esclarecimentos: 

SOBRE O DIREITO À REPRESENTAÇÃO SINDICAL E À NEGOCIAÇÃO 
 

Segundo a Constituição Federal Art. 08º garante à liberdade dos trabalhadores de discutir e, não se faz 

intenção de negociação sem a participação da representação sindical. 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no 
órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; 

... 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 

A Consolidação das Leis do Trabalho também reafirma o direito da representação sindical, que nesse caso 

também é aplicável á representação sindical dos servidores públicos federais: 

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos : 

a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da 
respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos á 
atividade ou profissão exercida; 

c) eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal; 

d) colaborar com o Estado, como orgãos técnicos e consultivos, na estudo e solução dos 
problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal; 

... 

Por fim, a convenção 151 da OIT, ratificada pela República Federativa do Brasil em 15 de junho de 2010, 

deixa claro a independência das representações sindicais: 

Art. 5 — 1. As organizações de empregados públicos gozarão de completa independência a respeito das 
autoridades públicas. 

Neste sentido, é inconstitucional, ilegal e ilegítimo que o Ministério da Cultura faça uma convocação para 

eleição de representantes de servidores para participação na comissão, “em razão do processo negocial 

com Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais”, pois fere os princípios constitucionais 

de liberdade e independência das entidades representativas dos servidores. 

Para que haja a aprovação de qualquer proposta da comissão, o Governo, por intermédio da Casa Civil da 

Presidência da República, obrigatoriamente irá solicitar o posicionamento da entidade sindical, 

independentemente do resultado da comissão. Assim, a constituição dessa comissão somente simula um 

processo de negociação e retarda a efetivação das propostas para os servidores. 

Reiteramos que, em relação à proposta da tabela remuneratória aprovada pelos servidores, protocolada em 

07 de fevereiro de 2014 (Ofício/CONDSEF nº 028/2014), até o presente momento, não houve 

contraproposta. O governo judicializou a questão no processo do STJ (- DF 2014/0131177). Portanto, 

qual seria a proposta remuneratória a ser utilizada para o projeto a ser elaborado pela comissão 

supracitada? 
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SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA GREVE DOS SERVIDORES 

 
O movimento paredista foi interrompido após o governo Peticionar ao STJ, solicitando que fosse declarada 

a ilegalidade e abusividade do movimento (PET nº 10.503 9). Entretanto, na decisão liminar de 24 de junho 

de 2014 da CONDSEF, o Ministro Napoleão Maia Nunes, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), elucidou 

a sua decisão da seguinte forma:  

“o provimento liminar ao reconhecer a abusividade da greve, no mesmo ato, ressalvou que não se nega 
aos Trabalhadores Públicos o direito de reivindicarem melhorias e conclamou a Administração a acelerar, 
na medida do possível e com a necessária urgência, o indispensável e produtivo diálogo. No entanto, 
mesmo com o acatamento da decisão pelos Servidores Públicos, com a suspensão da greve, as 
negociações não foram retomadas, com destaque para o que concerne à reposição dos dias 
parados e aos descontos na remuneração.”  

E a mesma decisão cita:  

“uma vez judicializada a questão, não implica chancelar a conduta da Administração, afirmando que 
também são abusivas as reivindicações apresentadas; ao revés, do teor do provimento liminar deferido 
depreende-se com clareza que se concitou a Administração, pelos seus mais altos dirigentes, a acelerarem, 
na medida do possível e com a necessária urgência, o indispensável e produtivo diálogo com as 
corporações ora acionadas, por entender ser esta a única via capaz de conduzir as partes em dissenso à 
desejável harmonia. 

A judicialização impede a participação das representações de servidores em processos que não tenham 

caráter efetivo de negociação produtiva. Nesse sentido, a realização de reuniões que visem burlar ou 

simular uma falsa instância de negociação com os servidores, foi rechaçada nas deliberações da categoria, 

quando da realização das plenárias nacionais. Ao insistir na implantação desta comissão corre-se o risco da 

reversão de decisões favoráveis ao nosso movimento por parte do juiz do STJ, inclusive a devolução de 

dias parados e o registro de falta injustificada.  

 

SOBRE A COMISSÃO  

 

Conforme o Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, em seu Art. 38, a competência de negociação para 

o Governo Federal é da Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço Público (SRT/MPOG). Sendo 

assim, para a discussão da pauta de reivindicações da Cultura é necessária a realização de uma reunião com 

o comando de negociação da categoria e as entidades representativas, bem como a apresentação de uma 

contraproposta à pauta apresentada em 07/02/2014 – os parâmetros de negociação e a tabela remuneratória.  

 

Entendemos que, para qualquer definição que tenha cunho remuneratório, um processo de negociação deve 

envolver o MPOG, SRT e SEGES. Pois estes são os setores responsáveis por definir questões sobre a força 

de trabalho e a aplicabilidade orçamentária. Somente com a apresentação de uma proposta do Ministério do 

Planejamento a questão remuneratória poderá ter solução, independentemente de qualquer construção 

apresentada no âmbito do MinC. 

 

A Comissão foi apresentada ao Comando de Negociação da Cultura em reunião no dia 03/07/2014 no 

Ministério da Cultura. A representação dos servidores entendeu ser desnecessária a criação desta comissão 

haja vista que diversas propostas já forma elaboradas no âmbito do MinC, sem nenhum resultado concreto 

para os servidores.  

 

Não se verifica a publicação nos instrumentos oficiais de divulgação de uma portaria de constituição da 

comissão ou um edital oficial de convocação, o que confirma a irregularidade no processo de seleção de 

“representantes” dos servidores. 
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Para que a comissão tenha um resultado efetivo, é necessário o bom conhecimento do MinC e sua Missão, 

conforme a própria convocatória. Porém, a proposta de comissão está sendo feita sem a apresentação a 

todos os servidores do planejamento estratégico mencionado na convocação. 

 

O Ministério da Cultura já possui diversas propostas de carreiras e racionalização de cargos, e já fez 

diversos editais de concursos com parâmetros técnicos para os cargos já definidos. O setor voltado para a 

gestão de pessoas do Ministério e entidades vinculadas tem pessoal com a capacidade técnica para elaborar 

uma proposta de plano de carreira para os servidores. Inclusive, nenhum dos instrumentos construídos até o 

momento foi inviabilizado por falta de consenso com a representação sindical.  

 

Outras instituições, como o IPHAN, já fizeram seus planejamentos estratégicos e planos de carreira 

independentes do MinC.  Essas propostas que foram elaboradas, bem como os processos de sua construção 

e envolvimento dos servidores, já avançaram além dessa etapa de construção técnica e não podem ser 

desconsiderados. 

 

SOBRE A REPRESENTAÇÃO  

 

A participação do servidor não é ilegal, porém não manifesta a efetividade de um processo de negociação. 

 

O servidor que se propuser a participar da comissão será considerado um representante ilegítimo, por não 

ser representante sindical, eleito para tal. Assim, corre o risco de responder individualmente pelos 

resultados do processo.  

 

Ainda, os representantes “eleitos”, por não terem a representação e apoio institucional das entidades 

representativas, estarão fragilizados diante das questões técnicas, políticas e legais que envolverão a 

construção de um plano de carreira para o conjunto dos servidores do Ministério da Cultura e suas 

entidades vinculadas. 

 

 

CUIDADO, SERVIDOR, ISSO É GOLPE! 


