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Proposta de Metodologia das Negociações entre as Entidades Sindicais Representativas 

dos Trabalhadores do Serviço Público Federal e o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG. 

 

 

 A Direção da CONDSEF entende que o Protocolo de Intenções assinado pelos 

Ministros e as Entidades Sindicais em 2003, foi um marco na Administração Pública, outro 

importante passo para se concretizar a Negociação Coletiva na Administração Pública foi o 

envio da Convenção da OIT 151, pelo Governo Lula ao Congresso, como também o Decreto 

N.º 7.674/2012, do Governo Dilma, que dispõe sobre a subsistema de relações de trabalho no 

Serviço Público. 

 Visado à transparência, legitimidade, publicidade e competência da Mesa Nacional de 

Negociação Permanente, e as Mesas Setoriais de Negociação Permanente, a CONDSEF 

propõem os seguintes pontos de proposta de Regimentos Internos da Mesa Nacional de 

Negociação Permanente - MNNP: 

1. Composição da Mesa (representação sindical – quais e quantos); 

2. Prazo de negociação – início/meio/fim; 

3. Publicação de Portaria no início do processo em que conste o regulamento; 

4. Registro em ata de todas as rodadas de negociação; 

5. Observância do direito de greve vigente; 

6. Liberação prévia dos dirigentes que irão negociar; 

7. Decisão serão por consenso; 

8. Impasses serão levados à mediação (OAB ou outro seguimento a ser discutido); 

9. As partes levarão seus assessores técnicos para a mesa; 

10. Estabelecimento de calendário de negociação com definição de datas e temas; 

11. Definição de instância recursal (Ministério Público ou outro a ser discutido); 

12. Penalidades recíprocas por descumprimento de calendários, horários e locais 

previamente estabelecidos, caso não haja comunicação prévia; 

13. Os termos de acordo resultantes das mesas serão publicados no Diário Oficial da União.  

 

Entendemos que essas medidas irão fortalecer o processo de negociação, e darão um 

caráter mais formal dos procedimentos adotados na MNNP. 

 

Brasília, 15 de abril de 2015. 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

 

 

Secretário Geral/CONDSEF   Representante da CUT 

 

 

 

Alessandra de Moura Cadamuro 
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