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Ofício/CONDSEF Nº 114/2015 
Brasília, 26 de março de 2015. 

 
 
 
 
 

Ao Ilmo. Secretário de Relações do Trabalho - SRT 
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO 

Esplanada dos Ministérios Bl. F Sede - 4º Andar - Sala 449 
Brasília – DF - CEP: 70059-900 
 
Assunto: Designação de audiência de Mediação  
 
 

Ilmo. Sr. Secretário, 

 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 
PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF, entidade sindical de grau superior, legalmente 

constituída e inscrita no CNPJ sob nº 26.474.510/0001-94, sediada no SDS, Bloco “L”, 

nº 30, 5º Andar, Edifício Miguel Badya, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70394-901, neste 

ato, representada por seu Secretário-Geral Sérgio Ronaldo da Silva, vem, 

respeitosamente, perante V. Sa., dizer e ao final requerer o que segue: 

 

Inicialmente cumpre destacar que a CONDSEF é entidade sindical de 
grau superior e representa os interesses das Entidades de Classes que congregam 
todos os servidores públicos, empregados e trabalhadores vinculados à 
Administração direta, indireta, fundacional e autárquica dos poderes da União e das 
empresas públicas federais, sejam eles regidos pelo RJU, pela CLT ou por qualquer 
outro vínculo jurídico que venha a ser criado no âmbito da Administração Pública 
Federal, ativos, aposentados e pensionistas, inclusive aqueles provenientes de 
convênios que têm o objetivo de implementar ações da Administração e do Serviço 
Público e prestadores de serviço que percebam remuneração de forma direta ou 
indireta da União Federal. 

 

Ocorre que as entidades filiadas receberam Ofício por parte desta 

SRT, exigindo a alteração do Estatuto Social dos Sindicatos Gerais para fazer constar 

expressa menção à exclusão da Categoria Profissional dos Servidores do Quadro 

Permanente do Ministério das Relações Exteriores, Ativos e Inativos, em razão da 

concessão do registro sindical ao SINDITAMARATY, sob pena de suspensão do 

registro sindical. 
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As Entidades no prazo legal apresentaram manifestação, refutando 

os argumentos da determinação de exclusão da respectiva base, eis que afronta o 

artigo 8º e 37, inciso VI, da Constituição Federal, a Convenção 151 e Recomendação 

nº 159 sobre as Relações de Trabalho na Administração Pública, ambas da 

Organização Internacional do Trabalho, promulgadas pelo Decreto nº 7.944/13.  

 

Contudo até o momento não obtiveram qualquer decisão por parte 

do Ministério do Trabalho e Emprego sobre tais defesas.  

 

A Portaria nº 326, de 1º de março de 2013, que dispõe sobre os 

pedidos de registro das entidades sindicais de primeiro grau no Ministério do Trabalho 

e Emprego, prevê nos artigos 22 a 24 a realização de mediação destinada para 

solução dos conflitos de representação sindical. 

 

Isso posto, requer que seja designada reunião de mediação com a 

convocação de todos SINDSEPs (Sindicatos Gerais) e o SINDITAMARATY, visando a 

composição do conflito de representação existente, antes da decisão deste Ministério 

sobre as defesas apresentadas.  

 

Certo de seu pronto atendimento, reiteramos os protestos de elevada 

estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

Secretário Geral da CONDSEF 


