
Nascido no final de 2017, o Sindisep/RJ se afirmou como um espaço democrá-
tico de luta. Filie-se e construa um movimento sindical classista e combativo. 

O Sindicato Intermunicipal dos Servidores 
Públicos Federais dos Municípios do Rio de 
Janeiro, SINDISEP/RJ, é um sindicato classis-
ta e tem como compromisso fundamental a 
organização de base e guia-se pelo princípio 
da solidariedade entre trabalhadores.  

Entendemos que os sindicatos devem se 
calcar em 3 pilares, organização, formação e 
ação, sem as quais não serão capazes de 
atuar na defesa de suas bases e ,em última 
análise, de toda a classe trabalhadora. Com-
preende também a necessidade de constru-
ção de diálogo com as entidades patronais, 
apesar da contraposição de interesses de 
classe. 

Agora em 2019, o SINDISEP/RJ se afirma 
como uma ferramenta de defesa da catego-
ria ante aos ataques de Paulo Guedes e Jair 
Bolsonaro, construindo a resistência à refor-
ma administrativa e a reforma da previdên-
cia em conjunto com outros sindicatos clas-
sistas. 

Organização 
1. Base Territorial: Para se filiar ao SINDISEP/
RJ, o servidor público ou o pensionista deste 
deverá estar sediado nos municípios do Rio 
de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de 
Caxias, Nova Iguaçu, Cabo Frio, Petrópolis e 
Teresópolis. 

2. Centrais Sindicais: O SINDISEP/RJ não é 
filiado a nenhuma central sindical apesar de 
manter diálogo com as principais centrais, 
buscando sempre a construção de movi-
mentos coletivos em defesa dos interesses 
dos servidores. A eventual decisão sobre 
participação em uma central ou federação 
sindical deverá ser objeto de amplo e demo-
crático debate interno, preferencialmente 
em Congresso interno. 

3. Estrutura Organizacional: 
I. Congresso; 
II. Assembleia Geral; 
III. Conselho de Delegados e Delegadas Sin-
dicais; 
IV. Diretoria Executiva; 
V. Assembleia por Local de Trabalho; 
VI. Comissão Sindical de Base; 
VII. Conselho Fiscal. 

4. Diretoria Executiva: A Diretoria é colegiada 
e não possui hierarquia, nem presidente, 
sendo organizada de acordo com tipos de 
atividades a serem executadas em secretari-
as. 

5. Organização por Local de Trabalho: O SIN-
DISEP/RJ estrutura-se a partir de organiza-
ções por local de trabalho, designadas de 
Comissões Sindicais de Base, constituídas 
por delegados e delegadas sindicais, com 
seus respectivos suplentes, que gozam dos 
mesmos direitos e garantias das diretorias 
sindicais, obedecendo aos seguintes limites 
máximos, de acordo com o número de tra-
balhadores e trabalhadoras na base. Elas 
realizam assembleias de base para assuntos 
relativos ao seu local de trabalho específico, 
ampliando e fortalecendo a democracia sin-
dical. O conjunto de comissões sindicais de 
base forma o Conselho de Delegados de 
Base, órgão sindical que é hierarquicamente 
superior a Diretoria, exprimindo diretamen-
te a vontade das assembleias realizadas nos 
diversos locais de trabalho. 

Formação 
O SINDISEP/RJ realiza seminários temáticos e 
produz materiais em conjunto com outros 
sindicatos. Um exemplo é o tabloide “Rio 
Contra a Reforma” o qual denunciava as 
mentiras sobre a reforma da previdência e 
apontava a necessidade de uma sociedade 
progressista e distributiva, voltada paras as 
necessidade da população e não do grande 
capital. 

Ação 
A ação do sindicato está dividida em 2, a 
política e a social. Dentro da dimensão políti-
ca, são realizadas atividade e mobilizações, 
sozinho ou em conjunto com outros sindica-
tos, na defesa de bandeiras dos trabalhado-
res. A social visa a oferecer serviços e benefí-
cios aos sócios, como atendimento jurídico e 
convênios com descontos para os sindicali-
zados. No sítio do Sindisep está disponível 
uma lista dos convênios disponíveis e orien-
tações para o acesso aos serviços jurídicos. 
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