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1. Sempre respeitando a liberdade e necessidade de pessoas se organizarem em 
grupos políticos na luta por um mundo melhor, a intenção com a presente tese é trazer à tona a 
discussão que existe em torno da relação entre sindicato e grupos políticos, sejam correntes, 
sejam partidos políticos. Por um lado, há o entendimento de que tal relação seja prejudicial 
para os interesses da categoria, que no extremo, expressa uma ideologia apartidária, contrária 
a qualquer interferência e/ou contribuição externa na política sindical. Por outro lado, há o 
entendimento de que se pode haver contribuição positiva de correntes políticas externas à 
categoria, conquanto a máquina sindical não esteja direcionada a atender predominantemente 
os interesses de tais grupos, algumas vezes até em detrimento da própria categoria: a 
problemática do aparelhamento sindical. 

2. Historicamente, correntes e partidos políticos se fazem presentes no cotidiano 
sindical, cada qual com seus interesses e objetivos diferentes, o que pode ser positivo ou 
negativo para a categoria. Entendemos que tal relação é positiva a partir do momento em que 
o grupo político tenha intenção de apenas contribuir com o movimento sindical e não dominá-
lo para fins específicos, como se o sindicato fosse seu tentáculo, aparelhando-o. Temos 
posição crítica e contrária a tal tipo de dominação, devendo o sindicato sempre ter 
independência política de qualquer grupo político que seja. Por outro lado, também temos 
posição contrária ao radicalismo apartidário que nega a existência de qualquer grupo político 
na vida sindical (de certa forma também como reação às experiências negativas das 
dominações político-partidárias). São dois polos que, em nossa visão, estão equivocados e 
precisam ser contestados a todo momento. Não se pode admitir o aparelhamento sindical, nem 
a intolerância a contribuições políticas externas ao sindicato. 

3. Em nossa categoria, especificamente no estado de São Paulo, temos trabalhadores 
militantes de várias correntes e partidos considerados de esquerda, como PT, PSTU, PSOL, 
Consulta Popular, Espaço Socialista, MAIS (corrente política mais recente), dentre outros, 
cada qual com seu perfil, objetivo e forma de atuação perante o sindicato. Não nos cabe aqui 
diferenciar e qualificar o tipo de atuação de cada grupo, mas sim caracterizar os principais 
vícios e práticas que devem ser combatidas, sem contudo cair no radicalismo intolerante 
apartidário, que também se expressa na nossa categoria através de grupos nacionalmente 
organizados, como a corrente sindical "Fenajufe Sem Correntes", que possui como lema "O 
único partido que tomamos é o do servidor", originalmente de Brasília, e o "Liberta 
Fenajufe", que também possui como princípio a contrariedade da presença de militantes 
políticos na vida sindical. 

4. Com relação ao aparelhamento sindical, este pode ocorrer de diferentes formas: no 
direcionamento das tomadas de decisões políticas, na mensagem (e na forma) que é passada 
pelo sindicato à categoria através da sua imprensa, nas contratações de funcionários (viciadas 
quando motivadas por fazerem parte de determinada corrente e não por competência), nas 
relações comerciais que o sindicato possua com empresas contratadas para realização ou 



prestação de serviços de toda ordem, na ajuda financeira a outras entidades (no caso 
exclusivamente àquelas alinhadas ao grupo político dominante), enfim, a partir do momento 
em que o sindicato atua vinculado a interesses específicos que não atendem ao interesse do 
trabalhador e da categoria, mas sim de determinado grupo ou até mesmo interesses pessoais, o 
seu fim está distorcido. 

5. No aspecto político mais geral, em nossa categoria, tivemos a experiência de 
alguns sindicatos terem sua política norteada para fins que vão até mesmo contra a própria 
categoria. Quando das greves passadas, durante os governos petistas, vimos na prática 
determinados sindicatos e correntes não puxarem o movimento paredista com a devida 
dedicação, ou simplesmente boicotarem o movimento, conforme era deliberação da categoria 
nacional.  

6. Em 2006, por exemplo, durante a vitoriosa greve do PCS 3, alguns desses 
sindicatos interromperam a greve no momento mais decisivo, quando ainda não havia 
qualquer garantia de vitória, apenas uma promessa de sanção do projeto por parte do então 
presidente Lula. Por não acreditarem em promessas infundadas, alguns sindicatos 
permaneceram em greve, sendo que 10 dias depois, os que haviam interrompido, retornaram à 
greve. Na campanha salarial do PCS 4 também houve diversos boicotes em diferentes 
momentos para que a greve não saísse com força, ou mesmo que não saísse. Esse tipo de 
atitude é uma clara distorção dos fins sindicais, considerando a ligação que alguns grupos 
possuíam com os governos petistas, atuando mais em defesa destes governos do que da 
própria categoria. 

7. Com relação a mensagem que o sindicato possa ter com a categoria, o 
aparelhamento existe a partir do momento em que presenciamos o sindicato, em sua 
comunicação, seguir estritamente a linha política de determinado grupo, muitas vezes sem 
qualquer lastro real com o entendimento da categoria. Para determinados grupos políticos, é 
mais importante conseguir importar a sua política para o meio sindical (mesmo que seja uma 
simples manchete do jornal) do que efetivamente conseguir construir tal consciência no 
trabalhador. 

8. No aspecto de contratações de funcionários para o sindicato, em havendo 
discriminação de ser militante desta ou daquela força, ou mesmo que tenha alguma ligação 
pessoal com algum diretor, caracteriza-se um vício histórico presente no meio sindical. A cada 
eleição de qualquer sindicato que seja, seus funcionários logo ficam receosos se vão 
permanecer contratados ou não, principalmente se houver vitória de alguma chapa de 
oposição. Não é de hoje que em vários sindicatos, quando há troca de chapas, várias pessoas 
são demitidas. Na realidade, não há problemas em se contratar militantes políticos para 
trabalharem pelo sindicato, pelo contrário. São pessoas com formação política que muito 
podem contribuir na luta sindical. O problema está quando se contrata determinada pessoa 
exclusivamente por fazer parte da corrente política hegemônica, ou mesmo o movimento 
contrário, quando determinada pessoa é impedida de trabalhar por não fazer parte da corrente 
hegemônica do sindicato. Temos sempre que ficar alerta para tal prática não ocorrer em nosso 
sindicato. 

9. No que diz respeito a contratação de empresas para prestação de serviços dos mais 
diversos tipos, o raciocínio é o mesmo de acima. Quando existe aparelhamento desenfreado, 
contrata-se apenas empresas que possuam ligação com o grupo político dominante, em 
detrimento de qualquer outra empresa. Isso pode ocorrer com relação a qualquer serviço, 
contratação de cursos políticos campanhas publicitárias, confecção de materiais, organização 



de eventos, dentre muitos outros tipos. É dever central da categoria ficar alerta com relação a 
tais práticas, sempre fiscalizando as ações do seu sindicato, impedindo que esses vícios 
permeiem suas contratações, tanto proveniente de ligações políticas, quanto de ligações 
pessoais. Ao seu turno, é dever central de qualquer diretoria fazer a devida prestação de 
contas com a categoria, deixando claro as motivações que levaram a contratação de 
determinado serviço, se houve comparação de preços, tudo sempre às claras, para não restar 
qualquer dúvida ou contestação de processo honesto nas contratações. 

10. Por fim, referente a ajudas políticas e financeiras externas ao sindicato, 
considerando que o Sintrajud sempre se caracterizou por ser um sindicato classista, 
preocupado com as questões de classe e com o trabalhador em geral, que não apenas do 
judiciário, entendemos que sim, é importante e necessária a ajuda política e financeira a 
movimentos políticos carentes de renda e estrutura, como movimentos de rua, estudantis, ou 
mesmo sindicais. A lógica aparatista é problemática quando houver ajuda apenas a 
movimentos que façam parte da sua linha política e negação a ajudar movimentos de outras 
linhas políticas, uma espécie de discriminação onde só se ajuda a crescer o movimento da 
minha corrente. Compreendemos como incorreto esse vício discriminatório, a classe 
trabalhadora é muito maior que essa ou aquela corrente. A ajuda mútua se faz mais que 
necessária. 

11. É tarefa permanente do trabalhador acompanhar a vida sindical e fiscalizar as 
direções, buscando assim evitar e combater os vícios de aparelhamento sindical. Não importa 
qual corrente faça parte das gestões, não se pode haver qualquer abuso que extrapole os 
limites da política da categoria. Por outro lado, não é porque existe o vício de aparelhamento 
por parte de alguma corrente política que vamos inibir a participação de quaisquer militantes 
da nossa categoria no mundo sindical, pelo contrário. O ideal é que grupos políticos sempre 
contribuam na política sindical, com propostas e ideias, com o velho lema dos três S's, "saliva, 
suor e sapato", contribuindo dialeticamente entre o seu projeto político e a vontade da 
categoria, porém jamais impondo suas políticas a ferro e a fogo. Lutamos pelo combate ao 
aparelhamento sindical, mas também a qualquer tipo de intolerância política com relação a 
militantes. A luta da classe trabalhadora é muito árdua e difícil para permanecermos insistindo 
em atritos, divisões e práticas viciadas que não emancipam a classe trabalhadora em geral, 
mas sim que apenas nos atrasam. 
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