
Jornal do Sintufrj
A SERVIÇO DA CATEGORIA

Ano XXVII - Nº 1387 12 a 18 de setembro de 2022 www.sintufrj.org.br

Conversão da licença-prêmio 
em dinheiro

'Viva UFRJ': Assembleia comunitária
Página 7 Página 4Segunda, 12, às 14h, na Praia Vermelha

Página 3

Página 5

Sindicato realiza seminário sobre o assunto nesta terça-feira (13) a partir das 9h, no auditório Pangea 

Governo ameaça implodir carreira

O GRITO DAS RUASCentrais sindicais, 
movimentos 
populares, partidos 
de esquerda e 
democráticos se 
reuniram para o 
protesto contra a 
exploração de classe 
e em defesa da 
democracia.
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DOIS PONTOS

Numa visita à 
Escola Politéc-
nica, na sexta-

-feira, 9, para verificar as 
condições de trabalho e 
de infraestrutura da uni-
dade, os coordenadores 
do Sintufrj Marta Batista 
e Rafael Raposo se depa-

Politécnica: Sintufrj pedirá explicações sobre câmeras 
raram com uma sala mo-
nitorada por câmera e, 
em outras, suportes co-
locados em pontos estra-
tégicos para receber mes-
mo tipo de equipamento. 

O fato causou um 
estranhamento aos di-
rigentes sindicais.  Nes-

Por meio deste plebiscito, 
a gestão Sintufrj 2022-
2025 consulta a catego-
ria sobre a utilização dos 
recursos que tradicional-
mente são gastos na festa 
de confraternização de 
final de ano.

Considerando que 

Sintufrj realiza plebiscito sobre uso dos recursos do 13º salário
consta em nossa Carta 
Programa a defesa de 
aquisição ou construção 
de uma sede social;

Considerando que o 
valor arrecadado, mes-
mo sendo um montante 
grande, não contempla os 
custos de investimento na 

sede e a realização da festa;
Considerando o cará-

ter democrático e partici-
pativo de nossa gestão de 
compartilhar as decisões 
com a base;

Decidimos dividir com 
a categoria a escolha sobre 
o melhor empenho dos re-

A direção dos Sintufrj quer 
a realização de novas elei-
ções para a indicação da 
representação dos traba-
lhadores técnico-adminis-
trativos em educação no 
Conselho do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS).

O pleito realizado entre 
8 e 11 de agosto foi reali-

Sindicato quer novas eleições no CCS
zado por e-mail, através 
do Sistema da Superin-
tendência de Tecnologia 
da Informação e Compu-
tação (TIC). Mas o banco 
de dados que compunha 
o programa desenvolvido 
pela TIC tinha diversos 
servidores com e-mails 
não atualizados, o que já 

prejudicou a participação 
da categoria neste que é o 
maior centro da UFRJ.

Dos fatos apurados 
pelo Sintufrj, constata-
mos verdadeiros absur-
dos. A ponto de na maior 
base de técnicos-adminis-
trativos do CCS, lotada 
no Hospital Universi-

se sentido, o sindicato 
encaminhará um pedi-
do de esclarecimento à 
direção da Politécnica. 
Porque considera que 
câmeras instaladas em 
ambiente de trabalho 
resulta em constrangi-
mento aos servidores.

Foram constatados 
também problemas co-
muns em outras uni-
dades, como falta de 
pessoal, equipamentos 
defasados, salas sem in-
fraestrutura adequada, 
situações que refletem 
diretamente na qualida-

de do trabalho realizado 
pelos profissionais, e isso 
gera descontentamento. 
Esse cenário é consequên-
cia da falta de concursos 
públicos para reposição 
de mão de obra e da as-
fixia financeira que atinge 
toda a universidade.  

tário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), não ter 
sido registrado sequer um 
voto. E o pior, os próprios 
candidatos e candidatas 
ao Conselho que eram do 
HUCFF não consegui-
ram votar. Além disso, até 
candidatos do CCS não 
conseguiram votar.

In Memoriam

Com pesar informamos 
o falecimento do com-
panheiro Nilton José Dias 
da Costa, 56 anos, ocorri-
do no dia 8 de setembro. 
Ele era técnico em conta-
bilidade e estava lotado 
na Prefeitura Universitá-
ria. Nossos sentimentos 
à família e aos amigos e 
colegas de trabalho.  

cursos arrecadados com o 
nosso 13º salário.

VOTE EM UMA DAS 
DUAS OPÇÕES:
A) Utilizar estes recur-
sos para a realização da 
tradicional Festa de Fi-
nal de Ano em dezem-

bro de 2022.
B) Utilizar estes re-

cursos para compor um 
fundo orçamentário para 
o projeto da sede social – 
uma Comissão da Dire-
ção e Base começaria a 
atuar nesse sentido em 
janeiro de 2023.
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GOVERNO PODE IMPLODIR CARREIRA
Através da Lei nº 11.072/22, o governo federal tenta emplacar o Plano de Gestão e Desempenho nas IFEs

Atendendo à demanda 
governista, a Reitoria se 
movimenta para instituir 

o Plano de Gestão e Desempe-
nho (PGD) na UFRJ.

Este programa é atraente aos 
olhos de quem tanto espera pela 
regulação do teletrabalho, mas 
sua implantação pode trazer con-
sequências irreparáveis à autono-
mia universitária e também às 
conquistas do Plano de Carreira.

Para que façamos um de-
bate mais qualificado e saia-
mos esclarecidos dos riscos e 
benefícios do PGD, a direção 
do Sintufrj convida toda a ca-
tegoria para, no dia 13/9, par-
ticipar deste seminário e jun-
tas, juntos e juntes fazermos as 
avaliações e encaminhamentos 
que nos fortaleçam na luta e na 
defesa do aprimoramento do 
plano de carreira.
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FUTURO EM JOGO
‘Viva UFRJ’: Reitoria abre documentos e entidades 
convocam assembleia para esta segunda-feira

Sintufrj, DCE Má-
rio Prata e entidades 
que assinaram docu-

mento questionando os 
entendimentos imobiliá-
rios da universidade com 
o setor privado convoca-
ram assembleia para apro-
fundar o debate sobre o 
projeto da Reitoria de 
negociar a construção de 
equipamento cultural em 
substituição ao Canecão e 
outras iniciativas relacio-
nadas ao patrimônio da 
universidade.

A assembleia co-
munitária está marca-
da para as 14h desta 
segunda-feira (12) no 
auditório da Escola de 
Serviço Social, no cam-
pus da Praia Vermelha. 
A reunião é mais uma 
etapa da jornada de um 
movimento que identi-
� ca brechas para privati-
zação de espaços da insti-
tuição pública UFRJ nas 
negociações de cessão de 
administração comercial 
de equipamentos cultu-
rais, no caso do que está 
proposto para a Praia 
Vermelha.

Na quinta-feira, 8 de 
setembro, a Reitoria en-
viou por e-mail, em aten-
dimento ao requerimen-
to protocolado em 24 
de agosto pelo Sintufrj, 
DCE Mário Prata e ou-
tras 27 entidades, cópias 

dos contratos e aditivos 
� rmados entre a UFRJ e 
o BNDES referentes ao 
Projeto de Valorização 
de Ativos Imobiliários 
da UFRJ, inclusive sobre 
o equipamento cultural 
multiúso para substituir 
o antigo Canecão. 

A decisão da Reitoria 
em atender à reivindica-
ção das entidades foi co-
municado na sessão do 
Conselho Universitário 
(Consuni), que infor-
mou que as cópias dos 
documentos também 
serão enviadas aos con-

selheiros do colegiado. 
No requerimento, as en-
tidades ressaltam que são 
favoráveis à construção 
de equipamento cultural 
multiúso na Praia Ver-
melha, mas sob gestão 
pública e a serviço do en-
sino, pesquisa e extensão. 

De acordo com a nova 
versão do projeto Viva 
UFRJ, o equipamento 
cultural multiúso seria 
cedido a empresas priva-
das em troca de constru-
ção de salas de aula e de 
um restaurante universi-
tário na Praia Vermelha.

NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Esteban Crescente, coordenador 
do Sintufrj, distribui documento elaborado pelas entidades

PLANTA EM D do equipamento cultural multiúso

POSIÇÃO DO SINTUFRJ
De acordo com a repre-
sentante técnico-adminis-
tra� va e coordenadora do 
Sintufrj, Ana Célia da Silva, 
os documentos terão que 
ser bem analisados. Ela 
destacou a importância 
de realização de debates 
com  a comunidade uni-
versitária.

O coordenador de Or-
ganização e Polí� ca Sindi-

cal Fábio Marinho alertou 
que é preciso que haja 
compromisso da Reitoria 
em  divulgar os contratos 
na íntegra também para o 
conjunto da comunidade 
universitária. Ele acres-
centou que a diretoria do 
Sintufrj analisará os docu-
mentos para poder fazer 
uma avaliação criteriosa a 
respeito. 

Foto: Renan Silva
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‘GRITO’ NO CENTRO DA CIDADE
A        ferida aberta por sé-

culos de exploração  
tda elite escravocra-

ta tem ancestralidade nos 
tempos da Colônia. Hoje, 
duzentos anos da data da 
independência, o país é 
exemplo de desigualdade 
social obscena. Pobreza, 
baixa escolaridade, desem-
prego, violência mortal 
nas periferias. 

Esses são os pontos de 

SINTUFRJ presente
na manifestação de 
 de Setembro

O SOL favoreceu as imagens de manifestantes e bandeiras

BRASIL
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nado pela extrema direita, 
tendo à frente um presi-
dente genocida que tem 
nos seus planos um golpe 
de Estado.

No Rio de Janeiro, o ato 
ocupou as ruas do Centro 
da Cidade, percorrendo 
locais históricos. Com iní-
cio na região da Rua Uru-
guaiana, importante local 
de comércio popular, a 
marcha seguiu até o Cais 

‘GRITO’ NO CENTRO DA CIDADE

denúncia do Grito dos 
Excluídos, uma das mais 
tradicionais expressões do 
movimento social em de-
fesa da vida e da justiça 
social, e que aponta no 
horizonte como o único 
caminho capaz de mudar 
essa realidade: a organi-
zação dos trabalhadores e 
excluídos da riqueza pro-
duzida no país.

Neste 7 de Setembro, a 
28ª edição do Grito dos Ex-
cluídos reuniu de novo sin-
dicatos, movimento estu-
dantil, movimentos sociais e 
partidos do campo popular. 

O Grito deste ano tem 
importância política subs-
tantiva, num país gover-

do Valongo, local histórico, 
porto por onde desembar-
caram milhares de negros 
sequestrados do continente 
africano para aqui serem 
escravizados. 

Segundo Esteban Cres-
cente, coordenador-geral 
do Sintufrj, a ocupação 
das ruas é importante para 

assegurar o processo de-
mocrático em todo o país. 

“As centrais sindicais, os 
movimentos populares, os 
partidos de esquerda e de-
mocráticos se reuniram na 
Uruguaiana, caminharam 
até aqui, o Cais do Valon-
go, que tem uma história 
registrada de entrada dos 
escravizados no nosso país 
através da opressão, e todo 
esse simbolismo de luta do 
dia de hoje foi marcado 
pela resistência democráti-
ca. Porque alguns querem 
impor uma ditadura no 
país, caçar o processo das 
eleições livres para manter 
os seus privilégios à frente 
do poder. Por isso, nós do 
Sintufrj estivemos aqui, 
hoje, para marcar a defesa 
das liberdades democráti-
cas”, disse ele.

Durante a passeata, di-

versos movimentos mar-
caram presença a � m de 
levantar bandeiras sociais. 

O ato também contou 
com a presença de movi-
mentos negros e familiares 
de pessoas mortas pela vio-
lência em decorrência das 
ações militares no Rio de 
Janeiro.
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DESCONFORTO NOS ARQUIVOS
Muito calor e infiltrações ameaçam a saúde de servidores do Siarq (antiga DGDI). 
Reitoria assume compromisso de melhorar as condições do local

Trabalhadores do 
Sistema de Ar-
quivos (Siarq) e 

os coordenadores do Sin-
tufrj Esteban Crescente, 
Luciano Cunha e Nivaldo 
Holmes se reuniram com 
o diretor do setor, Marce-
lo Vasconcelos, e o chefe 
de gabinete da Reitoria, 
José Luiz Lopes, no dia 5 
de setembro, para tratar 
das demandas levanta-
das pela categoria há três 
meses, os quais envolvem 
condições inadequadas de 
trabalho. O principal pro-
blema do local é o calor, 
por falta de ventilação. 

O Siarq – ex-Divisão 
de Gestão Documental e 
da Informação (DGDI) 
– está instalado no térreo 
do prédio da Reitoria, divi-
dido em duas áreas de 400 
m² cada uma, sem janelas 
e nenhum aparelho de ven-
tilação. Lá trabalham 47 
profissionais manuseando 
processos antigos e em-
poeirados, informou José 
Carlos Xavier, do setor de 
recuperação do acervo.

As salas onde funciona 
a parte administrativa do 
Sistema de Arquivos, lo-
calizada embaixo da Pro-
curadoria da UFRJ, que 
foi muito atingida pelo 
incêndio na Reitoria em 
abril de 2021, apresen-
tam infiltrações e danos 

na parte elétrica causados 
no combate às chamas. 
Por conta disso, os apare-
lhos de ar-condicionado 
permanecem desligados. 

APERTO
Além do ar sufocante, os 
servidores enfrentam no 
seu dia a dia problemas 
de infraestrutura. Próxi-
mo ao hall de entrada fica 
o setor de processamento 
técnico, e a 50 metros, o 
setor de arquivos, onde 
estão empilhadas cerca de 
20 mil caixas com proces-
sos e outros documentos 
antigos importantes – al-
guns das primeiras déca-
das do século passado. O 
espaço para esse armaze-
namento está no limite de 
sua capacidade. 

“Não dá para trabalhar 
num local sem janelas ou 
ventilação. Fizemos essa 
reunião para saber o que 
estava sendo feito para 
resolver os problemas. 
Foi acordado com o di-
retor que até o dia 1º de 
outubro a parte relacio-
nada a ar-condicionado 
vai estar normalizada. E 
o chefe de gabinete José 
Luiz disse que está pro-
curando um local mais 
adequado para o funcio-
namento do setor, mas 
isso é mais a longo pra-
zo”, disse José Carlos.

Reitoria – “As demandas são todas per-
tinentes, e, mesmo com as limitações 
orçamentárias, a gente vai dar trata-
mento a isso. O local que o Siarq está 
instalado não é o ideal, mas ainda não 
há disponibilidade de (novo espaço)”, 
disse o chefe de gabinete, José Luiz. Ele 
considerou como prioridade resolver o 
problema de ventilação e da parte elé-
trica, por questão de segurança. 

Diretor do Siarq – Segundo Marce-
lo Vasconcelos, a medida a curto prazo 

O que ficou acertado 
é ligar os aparelhos de ar-condicionado, 
o que deve ocorrer totalmente até mea-
dos de outubro. A médio prazo, está pre-
visto o projeto que o Escritório Técnico 
Universitário (ETU) está concluindo de 
reforma das instalações, que inclui con-
serto das rachaduras nas paredes (moni-
toradas desde 2019), do forro, pintura 
e revisão de toda a parte elétrica. E a 
longo prazo, “devido às restrições orça-
mentárias”, um novo espaço para abri-
gar o Arquivo Central.  

Fotos: Renan Silva

RECUPERAÇÃO do forro faz parte do acordo assumido pela direção do setor e pela Reitoria

AMBIENTE sem ventilação guarda documentos das primeiras décadas do século passado
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COVARDIA

A licença-prêmio 
estava prevista 
na redação origi-

nária da Lei nº 8.112/90, 
art. 87, que estabelecia 
aos servidores públicos 
a concessão de três me-
ses de licença após cada 
quinquênio ininterrupto 
de exercício. 

Com o preenchi-
mento desse requisito, 
o período de licença-
-prêmio se con� gurava 
um direito adquirido 
incorporado ao patri-
mônio jurídico do ser-
vidor público.

Com a Medida Pro-
visória nº 1.522, pos-
teriormente convertida 
na Lei nº 9.527/97, de 
11/10/1996, o instituto 
da licença-prêmio foi 
revogado, sendo então 
substituído pela licença 

Enfermeiras e en-
fermeiros realizaram na 
sexta-feira, 9, um dia na-
cional de mobilização 
pela revogação da liminar 
do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF)
Luís Roberto Barroso, que 
suspendeu o pagamento 
do piso da categoria, con-

Coluna do Jurídico

Conversão da licença-prêmio em pecúnia 

Setor privado e STF cassam o piso da enfermagem 

para capacitação.
Entretanto, aos ser-

vidores que completa-
ram o quinquênio até 
15/10/1996, foi assegu-
rado o direito de gozar os 
períodos de licença-prê-
mio ou convertê-los em 
dobro para a aposentado-
ria. Também � cou asse-
gurado o pagamento em 
pecúnia das licenças para 
os sucessores do servidor, 
em caso de seu falecimen-
to, previsto no também 
revogado § 2º do art. 87 
da Lei nº 8.112/90, nos 
termos do art. 7º da Lei 
nº 9.527/97.

Um cenário muito fre-
quente ocorre quando os 
servidores que preenche-
ram os requisitos para a 
licença-prêmio até 1996 
não usufruiram da licen-
ça, nem tampouco uti-

lizaram o tempo em do-
bro para a aposentadoria. 
Nestes casos tem-se a pos-
sibilidade da indenização 
em pecúnia desse período 
após a aposentadoria.

Tal fato tem sido ob-
jeto de muitas demandas 
judiciais, tendo como 
principal controvérsia 
para a impossibilidade de 
sua conversão a necessi-
dade de comprovação de 
que a não fruição decor-
reu do interesse da Admi-
nistração Pública.

Em recente decisão na 
apreciação do Tema Re-
petitivo 1086, a Primeira 
Seção do Superior Tribu-
nal de Justiça, em julga-
mento unânime, atribuiu 
a seguinte redação à tese:

“Presente a redação 
original do art. 87, § 2º, 
da Lei nº 8.112/1990, 

bem como a dicção 
do art. 7º da Lei nº 
9.527/1997, o servidor 
federal inativo, sob pena 
de enriquecimento ilí-
cito da Administração 
e independentemente 
de prévio requerimento 
administrativo, faz jus 
à conversão em pecúnia 
de licença-prêmio por 
ele não fruída durante 
sua atividade funcional, 
nem contada em dobro 
para a aposentadoria, 
revelando-se prescindí-
vel, a tal desiderato, a 
comprovação de que a 
licença-prêmio não foi 
gozada por necessidade 
do serviço.”

Assim, os servidores 
que possuem licença-prê-
mio não usufruída e não 
utilizada para o cômpu-
to para a aposentadoria 

nos últimos cinco anos 
podem pleitear judicial-
mente a conversão da 
licença em pecúnia. O 
Departamento Jurídico 
Trabalhista já possui di-
versos precedentes com 
o resultado favorável e 
está recepcionando no-
vas demandas.

A documentação ne-
cessária (identidade, CPF, 
comprovante de residên-
cia, último contracheque 
e cópia integral do proces-
so administrativo de apo-
sentadoria) pode ser en-
viada pelo e-mail dejur@
sintufrj.org.br ou pelos 
WhatsApp: 96549-
2530 e 96549-0243. 
O sindicalizado também 
pode agendar atendimen-
to virtual ou presencial por 
esses dois contatos telefôni-
cos informados. 

quistado depois de anos 
de muitas lutas.

Barroso atendeu a 
Confederação Nacional 
de Saúde, Hospitais e Es-
tabelecimentos e Serviços 
(CNSaúde) – que repre-
senta o setor privado na 
saúde –, que ingressou no 
STF com uma Ação Dire-

ta de Inconstitucionalida-
de (ADI) para derrubar a 
Lei nº 14.434/2022. 

A mobilização aconte-
ceu no mesmo dia em que 
os ministros do STF deram 
início à votação virtual, que 
vai decidir se mantém ou 
não a liminar de Barroso. A 
votação termina no dia 16. BARROSO suspendeu o pagamento do piso da categoria

Foto: Divulgação
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50 ANOS DE HISTÓRIA
Instituto de Biologia lança e-book que conta a trajetória de décadas produzindo conhecimento

A trajetória do Ins-
tituto de Biologia 
(IB) da UFRJ, 

desde a sua criação até os 
dias atuais, é contada pelo 
e-book Árvore da Vida, 50 
anos de História, Ensino, 
Pesquisa e Extensão. O livro, 
escrito em comemoração 
ao jubileu de ouro do IB, 
completado em 2018, foi 
lançado na última quinta-
-feira, 8, no auditório De-
cano Almir Fraga, bloco N, 
do CCS, com a presença 
da reitora Denise Pires, ex-
-diretores, toda sua comu-
nidade e convidados.

O e-book, sob a coor-
denação-geral da bióloga 
Margaret Corrêa, foi cons-
truído a várias mãos, com 
a participação de técnicos- 
administrativos, professores 
e estudantes do IB. São seis 
capítulos – História, En-
sino, Pesquisa, Extensão, 
Celebração e Exposição –, 
com muitas fotos, imagens, 
gráficos, um material vas-
to e rico, reunido por uma 
grande comissão. O que se 
destaca é o processo coletivo 
de sua criação e as memó-
rias afetivas nele contidas.

“Esse e-book é resulta-
do dos esforços de muitas 
pessoas, realizado a partir 
das comemorações dos 50 
anos do Instituto de Bio-
logia, e um desejo antigo 
de vários dirigentes do 
nosso instituto. Quería-

mos contar a história do 
IB desde o início, o esta-
belecimento da Biologia 
na UFRJ, assim como 
suas transformações e seu 
crescimento no ensino, na 
pesquisa e na extensão”, 
disse Margaret. “O traba-
lho foi árduo, mas com-
pensador”, comemorou.

O ex-diretor do Insti-
tuto de Biologia Luiz Cos-
ta Bonecker, da gestão que 
celebrou os 50 anos do IB, 
e o atual, Rodrigo Moura 
Neto, elogiaram o esforço 
e o trabalho coletivo da 
equipe para viabilizar o e-
-book, e ressaltaram a im-
portância do instituto. 

A reitora Denise Pires 
disse que a história do Ins-
tituto de Biologia se entre-
laça com a da UFRJ, lem-
brou do protagonismo da 

universidade na pandemia 
e a importância da ciência 
frente ao negacionismo, 
reiterando que essa história 
é feita pela sua comunida-
de, pelos servidores, pelos 
professores e técnicos-ad-
ministrativos, que são pou-
co valorizados.

A PRODUÇÃO
Uma comissão foi mon-

tada, e cada grupo dentro 
dela ficou responsável por 
escrever capítulos sobre 
o assunto em que tinha 
mais experiência e ou vi-
vência. Durante um ano 
tudo foi colocado no pa-
pel. Veio a pandemia e o 
trabalho foi interrompi-
do. Uma pequena parte 
da comissão se reuniu 
remotamente semanal-

mente, e para levantar 
o astral se fantasiavam 
inspirados em temas, e 
faziam reuniões formais 
com toda a comissão. 

Com as mortes provo-
cadas pela pandemia, os 
ânimos se arrefeceram. E no 
segundo semestre de 2021, 
já com o texto fechado, mas 
o projeto inacabado, um 
grupo menor ainda resol-
veu finalizar com o que ti-
nha. Novas reuniões remo-
tas, muitas revisões e depois 
diagramação. O respon-
sável pelo projeto gráfico, 
o designer Gustavo Vial, 
explicou em vídeo todo o 
processo de criação, que 
levou três meses. Ele ratifi-
cou a união e a afetividade 
de todos os envolvidos.

Margaret relatou que 
foi feito todo o esforço 
para apresentar o me-
lhor. “O trabalho foi ár-
duo, mas compensador”, 
afirmou a coordenadora 
ao ler a frase da profes-
sora aposentada Priscila 
Grohmann, acrescenta-
da ao livro, que para ela 
representa a sua essência.

50 ANOS DE HISTÓRIA, 
ENSINO, PESQUISA 

E EXTENSÃO

ÁRVORE 
DA VIDA 

O e-book pode 
ser acessado 

pelo código QR

Fotos: Renan Silva

MARGARET CORRÊA, protagonista do lançamento do livro digital sobre a história do IB

INAUGURAÇÃO da exposição Árvore da Vida: vértebra de uma 
baleia jubarte doada por Ana Galvão e José Leonardo
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A gestão Sintufrj de luta pra categoria traz em seu pro-
grama o compromisso de um mandato compartilhado 
com o Conselho de Delegados e Delegadas Sindicais 
(doravante, Conselho), elegendo delegadas e delegados 
sindicais nas unidades e garantindo seu funcionamento 
pleno e hierarquicamente superior à Diretoria Executiva.

A implementação desta política será um salto de qua-
lidade em nossa organização coletiva, aproximando o Sin-
tufrj do dia a dia da categoria e colocando o poder de 
decisão sobre os rumos do sindicato em muito mais mãos. 
Isso junto a outros compromissos da gestão, como a cons-
trução de congressos do sindicato amplos, democráticos 
e regulares, por exemplo.

Mas os benefícios do Conselho não se limitam ao apri-
moramento da gestão da máquina sindical e sua relação 
com trabalhadores e trabalhadoras. Há também um enor-
me potencial de empoderamento, organização e luta em 
seus locais de trabalho.

A Reunião por Local de Trabalho (doravante, 
Reunião) é uma instância do sindicato composta por 
sindicalizados e sindicalizadas em cada local de trabalho 
(unidade acadêmica, hospital ou qualquer outra estrutu-
ra administrativa da UFRJ). É uma instância deliberativa 
para os temas que digam respeito especificamente ao local 
de trabalho determinado (e indicativa para as instâncias 
superiores nos demais casos). Já a Comissão Sindical de 

Apresentação
Base (doravante, Comissão) de um local de trabalho é 
formada pelos delegados e delegadas, titulares e suplentes, 
eleitos naquele local de trabalho.

A plenos pulmões, a Reunião e a Comissão, dentro 
de cada local de trabalho, atuam respectivamente como 
equivalentes à assembleia geral e à Diretoria Executiva do 
sindicato. Os delegados e delegadas sindicais de base – que 
gozam das mesmas garantias sindicais que os membros da 
Direção Executiva do sindicato – não apenas representam 
sindicalizados e sindicalizadas de seu local de trabalho no 
Conselho, mas também trazem a força do Sintufrj para o 
dia a dia das relações de trabalho.

Além de garantir o Conselho, a gestão Sintufrj de luta 
pra categoria empoderará as Reuniões e as Comissões 
no dia a dia, garantindo todo o apoio político e material 
demandado pela base, colocando a máquina do sindicato 
a serviço das deliberações da categoria em todas as suas 
esferas de organização.

Apesar de o Sintufrj permitir a filiação e participação 
de docentes, considerando que as Reuniões, Comissões 
e Conselho são diretamente relacionadas à organização 
e mobilização do segmento técnico-administrativo em 
defesa de seus direitos dentro e fora da UFRJ, para todos 
os efeitos deste edital consideram-se apenas os trabalha-
dores(as) técnico-administrativos. Esta abordagem deverá 
ser referendada pelo Congresso do Sintufrj.

EDITAL
INSTALAÇÃO de Reuniões por Local de Trabalho
ELEIÇÃO das Comissões Sindicais de Base
CONVOCAÇÃO do Conselho de Delegados(as) Sindicais
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Art. 1º A convocação de reunião de instalação das 
Reuniões se dará de três formas:

a) Por demanda dos sindicalizados e sindicalizadas do 
local de trabalho, entrando em contato por formulário 
próprio disponível no site do Sintufrj para agendamento 
da reunião.

b) Por demanda dos candidatos(as) a delegado(a) sindi-
cal de base do local de trabalho, nos termos do art. 7º § 2º 
deste edital.

c) Por iniciativa da Diretoria Executiva do Sintufrj (ou do 
Conselho, uma vez instalado), entrando em contato com 
os sindicalizados do local de trabalho para agendamento 
da reunião.

Art. 2º As reuniões agendadas serão divulgadas nos meios 
de comunicação impresso e digitais do Sintufrj, além de 
cartazes afixados no local de trabalho, com antecedência 
mínima de três dias úteis (contados a partir da efetiva 
divulgação).

Art. 3º Na reunião de instalação da Reunião em cada 
local de trabalho, com a presença da Diretoria Executiva 
do Sintufrj, entre eventuais outros pontos de pauta deverá 
ser garantido um ponto sobre a eleição da Comissão nos 
termos do Estatuto do Sintufrj. Caberá à Diretoria Execu-
tiva explanar e tirar dúvidas sobre o papel da Reunião, 
Comissão e Conselho em nossa organização e mobilização.

§ único Recomendamos que seja permitida a participação 
de técnico-administrativos não sindicalizados, no entanto, 
em caso de votação, seus votos serão considerados como 
consultivos.

Art. 4º Até a eleição da Comissão, é dever da Diretoria 
Executiva providenciar as listas de presença com os nomes 
dos sindicalizados do local de trabalho, colher as assina-
turas, registrar a pauta e encaminhamentos da reunião.

Art. 5º A distribuição indicada no Anexo II poderá ser 
aprimorada pela Diretoria Executiva do Sintufrj (ou pelo 
Conselho, uma vez instalado), agrupando, dividindo ou 
reorganizando locais de trabalho com o objetivo de maior 
envolvimento dos(as) trabalhadores(as) nas Reuniões.

Art. 6º Integra este Título I do presente edital todo o dis-
posto no Anexo I, item B.

Art. 7º A partir da instalação da Reunião em dado local 
de trabalho, os(as) sindicalizados(as) poderão deliberar 
sobre a eleição da Comissão, nos termos do Estatuto do 
Sintufrj (item C do anexo I deste edital).

§ 1º Cabe a cada local de trabalho definir se a eleição 
será nominal ou por chapas. Na eleição nominal, os(as) 
candidatos(as) mais votados(as) preenchem as vagas de 
titular e, na sequência, são preenchidas as suplências. Na 
eleição por chapas, titular(es) e suplente(s) são definidos 
antes da votação.

§ 2º Como forma de apoiar a Diretoria Executiva na con-
vocação da Reunião em seu local de trabalho, os(as) sin-
dicalizados(as) poderão se inscrever previamente como 
candidatos(as) a delegado(a) sindical de base, em formu-
lário próprio disponível no site do Sintufrj.

Art. 8º As eleições dos(as) delegados(as) sindicais de base 
que integrarão as Comissões em cada local de trabalho 
– em reunião ou escrutínio – deverão ser divulgadas nos 
meios de comunicação impresso e digitais do Sintufrj, além 
de cartazes afixados no local de trabalho, com antecedên-
cia mínima de cinco dias úteis (contados a partir da efetiva 
divulgação).

Art. 9º Uma vez eleitas as Comissões em seus locais de 
trabalho, seus delegados(as) titulares e suplentes são con-
siderados imediatamente empossados para os efeitos de 
todos seus direitos e deveres.

Art. 10º Aposentados(as) sindicalizados(as) poderão eleger 
delegados(as) sindicais em reunião específica, convocada 
com os mesmos critérios das Reuniões, considerando-se 
o quórum desta reunião como referência (“de x a y tra-
balhadores(as) na base”), nos termos do art. 44 §1°, para 
definição da quantidade de delegados(as).

Art. 11 Integra este Título II do presente edital todo o dis-
posto no Anexo I, item C.

Título I

Instalação das Reuniões 
por Local de Trabalho

Título II

Eleição das Comissões 
Sindicais de Base

Reunião Comissão
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Art. 12 Assim que eleitos(as) ao menos 30% do total ele-
gível (ver Anexo II) de delegados(as) sindicais, a Diretoria 
Executiva convocará uma reunião com os(as) eleitos(as) 
para incorporá-los(as) aos esforços organizativos para ins-
talação das Reuniões e eleição das Comissões nas demais 
unidades que ainda não o fizeram.

Art. 13 Assim que eleitos(as) ao menos 50% do total ele-
gível (ver Anexo II) de delegados(as) sindicais, a Diretoria 
Executiva convocará uma reunião com os(as) eleitos(as) 
para instalação do Conselho.

Art. 14 Como a distribuição indicada no Anexo II poderá 
ser aprimorada pela Diretoria Executiva do Sintufrj (ou 
pelo Conselho, uma vez instalado), para efeitos dos per-
centuais necessários para instalação do Conselho será 
considerado o total elegível mais recentemente atualizado.

Art. 15 Uma vez instalado o Conselho, para efeitos do 
quórum estabelecido no art. 22 do Estatuto do Sintufrj, 
considera-se o total de delegados(as) efetivamente elei-
tos(as) e não o total elegível de delegados.

Art. 16 Integra este Título III do presente edital todo o 
disposto no Anexo I, item A.

Título III

Convocação do Conselho 
de Delegados(as) Sindicais

Art. 17 Na forma do Estatuto do Sintufrj e do presente 
edital, cada Reunião goza de autonomia para determi-
nar suas datas de reunião e de eleição de delegados(as) 
para a Comissão em cada local de trabalho. No entanto, 
para dinamizar este processo, o presente edital propõe o 
seguinte calendário para um primeiro ciclo de instalações 
de Reuniões e eleições de Comissões:

a) Inscrição de candidatos(as) a delegado(a) sindical de 
base por local de trabalho: 12 de setembro a 28 de outu-
bro de 2022, em formulário próprio disponível no site do 
Sintufrj.

b) Instalação das Reuniões nos locais de trabalho: 3 de 
outubro a 2 de dezembro de 2022.

c) Eleições de delegados(as) para as Comissões nos locais 
de trabalho: 10 de outubro a 9 de dezembro de 2022.

Título IV

Calendário

Publicado este edital, a gestão Sintufrj de luta pra ca-
tegoria convoca todos os sindicalizados(as) do Sintufrj 
(membros da Diretoria Executiva, departamentos, grupos 
de trabalho, trabalhadores de base ou organizados nos 
movimentos que compõem ou não a Diretoria Executiva) 
a somar esforços na realização das Reuniões por Local 
de Trabalho buscando a organização da base e a eleição 
de delegados(as) para as Comissões Sindicais de Base 
para que possamos o quanto antes instalar o Conselho 
de Delegados(as) Sindicais do Sintufrj.

ChamadoConselho

A lista atualizada dos locais de trabalho com a quantida-
de de trabalhadores(as) na base e delegados(as) elegíveis 
estará sempre disponível e atualizada em sintufrj.org.br

Anexo II Relação de locais de trabalho

vem construir
o sindicato

INSCREVA-SE AGORA
sintufrj.org.br

Renan Silva
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Art. 9° O SINTUFRJ é constituído pelos seguin-
tes organismos e instâncias:
I Congresso;
II Assembleia Geral;
III Conselho de Delegados(as) Sindicais;
IV Diretoria Executiva;
V Reunião por Local de Trabalho;
VI Comissão Sindical de Base;
VII Conselho Fiscal.

A) Conselho de Delegados(as) Sindicais
Art. 18 Terceira instância de decisão do SIN-
TUFRJ e hierarquicamente superior à Dire-
toria Executiva do Sindicato, o Conselho de 
Delegados e Delegadas Sindicais reunir-se-á 
ordinariamente uma vez por mês, e extraordi-
nariamente quando houver necessidade, para 
dar consequência prática as ações do SINTU-
FRJ e preparar e/ou decidir sobre as ações e 
lutas cotidianas da categoria.
Art. 19 O Conselho de Delegados e Delegadas 
Sindicais é composto pelos delegados e dele-
gadas sindicais com mandato em curso na Co-
missão Sindical do seu Local de Trabalho. Os 
(As) sindicalizados (as) aposentados (as) serão 
admitidos (as) como Delegados (as) Sindicais, 
desde que eleitos (as) em reunião específica 
com a presença de, pelo menos, um membro 
da Diretoria Executiva, que tem apenas direi-
to a voz, observando-se o mesmo critério das 
reuniões por local de trabalho.
Art. 20 Compete ao Conselho de Delegados e 
Delegadas Sindicais autorizar a instauração de 
processo para destituição de qualquer mem-
bro da Diretoria Executiva, respeitado o esta-
belecido neste Estatuto e em seu Regimento 
Interno.
Art. 21 Na reunião do Conselho, a Diretoria 
Executiva do SINTUFRJ deverá estar presente, 
podendo compor a mesa diretora dos traba-
lhos.
Art. 22 O quórum para decisão no Conselho 
Delegados e Delegadas Sindicais é de 50%+ 1 
(cinquenta por cento mais um) dos conselhei-
ros e conselheiras e, caso não seja obtido este 
mínimo, deverá ser automaticamente convo-
cada outra reunião.
Art. 23 As reuniões extraordinárias do Conse-
lho de Delegados e Delegadas Sindicais serão 
convocadas:
a) pela Diretoria Executiva do Sintufrj.
b) pelo próprio Conselho.
c) por uma Instância Superior.
d) por 1/3 (um terço) dos delegados e delega-
das sindicais no exercício do mandato e por 
1 % (um por cento) dos sindicalizados e sin-
dicalizadas.
Art. 24 O (A) Delegado (a) Sindical que faltar 
por 3 (três) vezes consecutivas à reunião do 
Conselho de Delegados e Delegadas Sindicais 

de Base, sem justificativa aceita pelo próprio 
Conselho, será afastado (a) e substituído (a) 
pelo (a) seu (a) suplente.

B) Reunião por Local de Trabalho
Art. 41 A Reunião por Local de Trabalho, quin-
ta instância de decisão do SINTUFRJ, convo-
cada pela Comissão Sindical de Base ou pela 
Diretoria Executiva do Sindicato será compos-
ta por todos os sindicalizados e sindicaliza-
das do SINTUFRJ naquele local de trabalho e 
deliberará sobre a pauta aprovada no início 
dos trabalhos.
§1° As reuniões por Local de Trabalho pode-
rão discutir quaisquer assuntos referentes à 
ação sindical da categoria, conforme o dispos-
to neste Estatuto, sendo deliberativas para os 
temas que digam respeito especificamente ao 
Local de Trabalho determinado, e indicativas 
para as instâncias superiores, nos demais casos.
§2º Considera-se Local de Trabalho, para os 
fins deste Estatuto, toda unidade acadêmica, 
hospital, superintendência administrativa, ou 
qualquer outra estrutura administrativa, ainda 
que de menor grau hierárquico, pertencentes 
à estrutura da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, ou de uma das instituições a ela vin-
culadas, desde que, neste caso, se encontre geo-
graficamente isolada em relações às demais.
§3° A lista de Locais de Trabalho será elabo-
rada pela Diretoria Executiva do SINTUFRJ, 
devendo ser alterada ou atualizada, sempre 
que necessário, pelo Conselho de Delegados 
e Delegadas Sindicais.
Art. 42 A convocação da Reunião por Local de 
Trabalho será feita com antecedência mínima 
de dois dias úteis.
§1° A Reunião por Local de Trabalho será ins-
talada em primeira chamada, com a presença 
de 10 % (dez por cento) dos sindicalizados e 
sindicalizadas no Local de Trabalho e, em se-
gunda chamada, 30 (trinta) minutos depois, 
com qualquer quórum.
§2º As deliberações da Reunião por Local de 
Trabalho serão tomadas pela maioria simples 
dos sindicalizados e sindicalizadas presentes.
§3º Excepcionalmente, poder-se-á aglutinar 
mais de um Local de Trabalho em apenas 
uma Reunião por Local de Trabalho, na forma 
disposta no Regimento Interno do Sindicato.

C) Comissão Sindical de Base
Art. 43 A Comissão Sindical de Base, instância 
organizativa do SINTUFRJ, é constituída nos 
Locais de Trabalho da Universidade, sendo 
composta por delegados e delegadas sindicais 
eleitos (as), inclusive os sindicalizados e sindi-
calizadas aposentados.
Art. 44 Os Delegados e Delegadas Sindicais 
serão eleitos (as) diretamente, em escrutínio 
secreto ou por reunião de local de trabalho 
com quórum de 30% (trinta por cento) pelos 
sindicalizados e sindicalizadas de cada local 
de trabalho, convocadas pela própria comissão 

sindical de base, Diretoria Executiva do SIN-
TUFRJ ou do Conselho de Delegados Sindicais.
§1º O número de Delegados e Delegadas Sindi-
cais por Comissão Sindical de Base obedecerá 
aos seguintes limites máximos:
I até 50 trabalhadores e trabalhadoras na base 

– 01 Delegado (a);
II de 51 a 150 trabalhadores e tralhadoras na 
base – 02 Delegados (as);
III de 151 a 300 trabalhadores e trabalhadoras 
na base – 03 Delegados (as);
IV de 301 a 500 trabalhadores e trabalhadoras 
na base – 04 Delegados (as);
V de 501 a 1000 trabalhadores e trabalhadoras 
na base – 05 Delegados (as);
VI de 1001 a 2000 trabalhadores e trabalhado-
ras na base – 06 Delegados (as);
VII acima de 2000 trabalhadores e trabalha-
doras na base – 07 Delegados (as).
§2º Caso a Comissão Sindical de Base não con-
voque as eleições definidas no caput deste Art., 
caberá a Diretoria Executiva, ou ao Conselho 
de Delegados e Delegadas Sindicais, fazê-lo.
Art. 45 O mandato do (a) Delegado(a) Sin-
dical será definido no Local de Trabalho e 
não poderá superar 2 (dois) anos, permitida 
a reeleição.
§1ºPara cada Delegado(a) Sindical eleito(a) 
deverá ser escolhido(a) um(a) suplente.
§2ºCompete autonomamente à Reunião por 
Local de Trabalho o controle do mandato dos 
Delegados e Delegadas Sindicais.
Art. 46 Os Delegados e Delegadas Sindicais 
gozam das mesmas garantias sindicais dos 
membros da Direção da Entidade.
Art. 47 Precedendo cada eleição da Comis-
são Sindical de Base haverá, em cada Local 
de Trabalho, reunião especifica para definir 
se a escolha dos delegados e das delegadas 
ocorrerá pelo critério proporcional ou pelo 
majoritário.
Art. 48 Compete à Comissão Sindical de Base:
I encaminhar, no, seu local de trabalho, as de-
liberações das instâncias do Sindicato e das 
entidades de grau superior as quais o SINTU-
FRJ for filiado;
II implantar as campanhas de filiação ao Sin-
dicato;
III responsabilizar-se pela organização da ca-
tegoria no seu Local de Trabalho;
IV implementar as campanhas e lutas defini-
das nas instâncias do SINTUFRJ;
V representar a categoria junto a direção do 
Local de Trabalho, negociando em nome do 
SINTUFRJ, quando se fizer necessário;
VI convocar a categoria do seu Local de tra-
balho para atos, mobilizações e assembleias 
do Sindicato;
VII convocar, a qualquer momento, a Coorde-
nação de Organização e Política Sindical e o 
restante da Diretoria Executiva para auxiliar 
no encaminhamento das questões relativas 
ao Local de Trabalho.

Anexo I 
Estatuto do Sintufrj
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