
 
ESTATUTO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS E 
ÓRGÃOS DE CLASSE 

- F I T E S - 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

DA CONSTITUIÇÃO, DA BASE E DA REPRESENTAÇÃO 
 
 
Artigo 1º - É constituída na forma da lei e de acordo com o presente Estatuto 
a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM 
ENTIDADES SINDICAIS E ÓRGÃOS DE CLASSE, com âmbito de 
representação no território nacional brasileiro e que venham a integrá-la, na 
base territorial constante dos seus Estatutos Sociais, tendo como sede na 
cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço provisório na SDS Bloco O 
Edifício Venâncio VI sala 315, Asa Sul – Brasília-DF CEP. 70.393-905, e foro 
no Distrito Federal, DF, para fins de estudos, coordenação e representação 
legal e administrativa dos integrantes da categoria profissional dos 
trabalhadores em entidades sindicais, partidos políticos, centrais sindicais e 
órgãos de classe, pautando sempre pelos princípios da liberdade e autonomia 
sindical. 
Parágrafo Único – A Federação tem personalidade própria, distinta de seus 
filiados, que não respondem solidária ou subsidiariamente pelos atos 
praticados pela entidade. 
 
Artigo 2ª – A Federação se constituiu em Entidade Sindical de segundo grau 
de direito privado e sem fins lucrativos, podendo usar a sigla FITES e existirá 
por tempo indeterminado. 
 
Artigo 3º - A Federação agirá com independência em relação ao Estado, 
governos, empregadores e agirá de forma autônoma em relação aos partidos e 
agrupamento políticos, aos credos e às instituições religiosas e a quaisquer 
outros órgãos de cunho programático ou institucional. 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS PRERROGATIVAS E DEVERES DA FEDERAÇÃO 
 
Artigo 4º - São finalidades principais da Federação: 
a) Pugnar por melhores condições sociais e relações de trabalho dos filiados; 
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b) Defender a independência e autonomia da representação sindical e atuar na 
manutenção e defesa das instituições democráticas; 
c) Nos termos da Constituição Federal, representar perante as autoridades 
administrativas ou judiciais, os interesses coletivos ou individuais dos 
integrantes da categoria e das entidades filiadas; 
d) Negociar e celebrar Convenções, Acordos ou Contratos Coletivos de 
Trabalho representando seus filiados e os trabalhadores da categoria 
profissional não organizada ou onde por problemas jurídicos ou políticos não 
houver direção sindical na referida entidade. 
e) Orientar as entidades filiadas e buscar estabelecer negociações com as 
entidades empregadoras, visando buscar melhorias para os trabalhadores 
representados, quando necessário; 
f) Realizar serviços para a promoção de atividades culturais, profissionais e de 
comunicação; 
g) Estabelecer contribuições a seus filiados; 
h) Associar-se ou desligar-se de organização sindical de âmbito nacional ou 
internacional, mediante aprovação pelo Congresso da Federação; 
i) Colaborar e defender irrestritamente a solidariedade entre os povos para a 
concretização da paz e do desenvolvimento mundial.  
j) Defender a igualdade entre as raças, gênero, opção sexual e classe social, 
assim como combater todo e qualquer tipo de discriminação no movimento 
político sindical e em todas as suas instancias. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS ENTIDADES FILIADAS 
 
Artigo 5º - Nos termos da Constituição Federal, da lei e deste Estatuto, é 
condição para filiação a FITES que a entidade sindical não tenha filiação a 
nenhuma outra Federação de mesmo grau. 
 
Artigo 6º - As entidades constitutivas ou as que vierem a se filiar à Federação 
terão todos os direitos associativos assegurados no presente Estatuto. 
 
Artigo 7º - As entidades que vierem a requerer sua filiação junto á Federação 
deverão observar as seguintes condições: 
a) Comunicar, por Edital publicado em Jornal de grande circulação na base da 
categoria, a data da Assembléia especificamente convocada para este fim, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
b) Comunicar expressamente a Federação, mediante recibo, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, da realização da Assembléia de filiação, 
assegurando a mesma garantia de participação, com direito a voz; 
c) Encaminhar pedido de associação à Federação, acompanhado de cópia dos 
atos constitutivos, Edital de Convocação da Assembléia publicado em jornal 
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de ampla circulação na base territorial da entidade proponente ou em Diário 
Oficial da sede da entidade ou no DOU, caso tenha base interestadual, 
juntamente com um exemplar de cartaz, jornal, panfleto ou boletim 
distribuído na base da categoria, além de Ata da AGE e lista de presentes e 
votantes. 
  
Artigo 8º - As entidades que tiverem seus pedidos de filiação recusados 
poderão recorrer dessa decisão à Plenária Nacional, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação. 
 
Artigo 9º - Os recursos serão examinados na primeira reunião da Plenária 
Nacional que ocorrer após o protocolo do recurso na Secretaria da Federação. 
 
Artigo 10º – As entidades que requererem o seu desligamento do quadro de 
filiados da Federação deverão observar as seguintes condições: 
a) Comunicação da realização da assembléia convocada especificamente para 
esse fim com antecedência mínima de 30 (trinta) dias devendo ser garantida a 
observância dos princípios da democracia, de liberdade de expressão e 
respeito, assegurando à FITES o direito de participação com direito a voz; 
b) Publicar Edital em jornal de ampla circulação e/ou Diário Oficial do 
Estado ou Diário Oficial da União em caso de entidade com representação 
interestadual, especificando a finalidade da convocação; 
c) O Edital de convocação, a Ata da Assembléia e a lista de presença deverão 
ser encaminhadas à Federação juntamente com o pedido de cancelamento da 
filiação no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após a realização da 
assembléia. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS FILIADOS 
 
Artigo 11º – São direitos e deveres dos filiados: 
a) Participar de todas as atividades e de todas as instâncias da Federação, nos 
termos do presente Estatuto; 
b) Ser informado regularmente das decisões adotadas pela Federação, assim 
como das atividades desenvolvidas programadas em todas as instâncias; 
c) Recorrer às instâncias superiores das decisões tomadas nas instâncias 
inferiores, na forma deste Estatuto; 
d) Defender os princípios e objetivos da Federação; 
e) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto; 
f) Manter informada a Federação sobre as atividades desenvolvidas, alterações 
estatutárias, enviar atas e relatórios referentes à realização e posterior resultado 
de eleições e congressos. 
g) Encaminhar à Federação balancetes trimestrais o balanço patrimonial 
anual, no prazo de até 60 dias, a contar do encerramento do período base, 
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como também, até 60 dias antes do término do exercício social, sua proposta 
orçamentária para o exercício seguinte; 
h) Manter rigorosamente em dia as obrigações e contribuições financeiras 
estatutárias e aquelas aprovadas pela Plenária Nacional ou pelo Congresso da 
Federação;  
i) Não responder solidária ou subsidiariamente pelas obrigações que forem 
contraídas pela Federação; 
j) Zelar pelo patrimônio, bens e serviços da Federação. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DA ARRECADAÇÃO 
 
Artigo 12º – As entidades filiadas deverão contribuir mensalmente para a 
Federação, conforme segue: 
a) 10% (dez por cento) da arrecadação mensal das entidades filiadas, 
ressalvado o valor mínimo correspondente a 50% (cinqüenta) por cento do 
Salário Mínimo Nacional ou o que vier a substituí-lo; 
b) Taxas e outras contribuições extraordinárias fixadas pela Plenária ou 
Congresso da categoria ou, excepcionalmente, conforme previsto neste 
Estatuto, pela Diretoria Executiva, tais como taxas para custeio de Plenárias e 
Congressos.  
 

CAPÍTULO VI 
 

DOS ÓRGÃOS  
 
Artigo 13º – São órgãos de deliberação da Federação: 
a) Congresso Nacional; 
b) Plenária Nacional; 
c) Diretoria Executiva; 
 
Artigo 14º – São órgãos de fiscalização da Federação: 
a) Conselho Fiscal. 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DO CONGRESSO 
 
Artigo 15º – O Congresso da Federação é o órgão máximo e soberano nas 
deliberações que não contrariem as leis vigentes e o presente Estatuto, e é 
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constituído pela totalidade dos delegados presentes dos sindicatos filiados, 
cabendo a cada delegado um voto. 
 
Artigo 16º – O Congresso se reunirá ordinariamente a cada 03 (três) anos ou 
poderá ser convocado extraordinariamente por deliberação da Plenária 
Nacional. 
 
Artigo 17º – O Regimento Interno do Congresso será proposto pela Diretoria 
Executiva e submetido à aprovação por ocasião da abertura da Plenária. 
 
Artigo 18º – A todo sindicato filiado e em dia com as obrigações previstas 
neste Estatuto é assegurado o direito de inscrever até 05 (cinco) delegados 
garantindo dentre estes o mínimo de até dois indicados pela diretoria, 
referendados na Assembléia que elegerá os demais delegados. 
 
Parágrafo único: A todo sindicato filiado e em dia com as obrigações previstas 
neste Estatuto é assegurado o direito de inscrever até dois observadores de 
base sem direito a voz e voto.  
 
Artigo 19º – Os procedimentos e critérios para realização de assembléias e 
inscrição dos delegados para participarem do Congresso serão comunicados 
pela Diretoria Executiva a cada entidade filiada, com o prazo máximo de 120 
(cento e vinte) dias e mínimo de 30 (trinta) dias, que antecederem a sua 
realização. 
 
Artigo 20º – Os membros da Diretoria Executiva e suplentes, são membros 
natos do Congresso da Federação, podendo votar e ser votados.   
 
Artigo 21º – As deliberações do Congresso serão aprovadas se contarem com 
a maioria simples de votos em relação aos delegados presentes. 
 
Artigo 22º – As despesas decorrentes de transporte, estadia e alimentação das 
delegações integrantes do Congresso correrão por conta da Federação, exceto 
todas as despesas de viagem dos delegados de base eleitos, que serão 
suportadas pela entidade filiada. 
 
Artigo 23º – Ao Congresso da Federação compete: 
a) Analisar a situação da categoria, as condições de desenvolvimento da 
sociedade brasileira e propor medidas que visem à instituição de uma nação 
justa e equânime; 
b) Discutir e aprovar o programa político e de trabalho da Federação; 
c) Eleger os membros da Diretoria e Conselho Fiscal em conformidade com 
presente estatuto; 
d) Propor alteração do presente Estatuto, convocado especialmente para este 
fim. 
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Artigo 24º – Caso a Diretoria da Federação não convoque o Congresso no 
prazo previsto este poderá ser convocado por 50% (cinqüenta por cento) mais 
01 (um) dos sindicatos filiados, em dia com todas as suas obrigações 
estatutárias, constando junto ao requerimento, cópia do Edital de 
Convocação, Ata de Assembléia Regional e listagem de presentes e votantes. 
 
Artigo 25º – O requerimento de convocação do congresso que trata o Art.24, 
deverá ser enviado para a secretaria geral da Federação que terá de executá-la 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data em que for 
protocolado na sede da Federação. 
 
Artigo 26º – Caso a Diretoria não encaminhe a realização do Congresso os 
sindicatos signatários o farão. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DA PLENÁRIA NACIONAL 
 
Artigo 27º – A Plenária Nacional é soberana em suas resoluções não 
contrárias às leis, a este Estatuto e às deliberações do Congresso da categoria. 
 
Artigo 28º – A Plenária Nacional será formada pela Diretoria da federação e 
por, no máximo 02 (dois) membros das Diretorias dos Sindicatos filiados e 01 
(um) membro da base eleitos em Assembléia Geral, cabendo a cada delegado 
presente o direito a um voto. 
 
Artigo 29º – A Plenária Nacional só poderá ser realizada se contar com a 
presença da maioria simples dos sindicatos filiados e dos delegados inscritos. 
 
Artigo 30º – As decisões da Plenária serão tomadas por maioria simples de 
votos em relação aos delegados presentes. 
 
Artigo 31º – A Plenária Nacional Ordinária será realizada até 30/09 de cada 
ano, cabendo ao Presidente convocá-la com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias. 
 
Artigo 32º – A convocação da Plenária Nacional será feita por ofício e 
enviada via posta registrada, através de fax ou correio eletrônico a cada 
entidade filiada, mediante recibo. 
 
Artigo 33º – As despesas decorrentes de estadia e alimentação, das delegações 
integrantes da Plenária Nacional, correrão por conta da Federação. 
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Artigo 34º – Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da Federação, 
efetivos e suplentes, são membros natos da Plenária Nacional. 
 
Artigo 35º – Compete à Plenária Nacional Ordinária: 
a) Reunir-se uma vez por ano, conforme Art. 31;  
b) Examinar, aprovar ou rejeitar a prestação de contas apresentada pela 
diretoria, analisar o balanço geral do ano anterior e a proposta de orçamento 
para o ano seguinte; 
c) Criar comissões especiais de estudo e organização de Congresso, formular 
parecer sobre qualquer assunto, bem como quaisquer outras comissões a 
critério da própria plenária; 
d) Eleger integrantes da Diretoria da Federação, nos casos de vacância de 
algum órgão, unicamente para complementação de seu número legal; 
e) Indicar entre seus delegados, substituto para cargo em caso de vacância na 
Diretoria Executiva. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Artigo 36º – A Diretoria Executiva será eleita pelo Congresso da Categoria, 
com mandato de 03 (três) anos. 
  
Artigo 37º – A Diretoria Executiva será constituída por 16 (dezesseis) 
membros efetivos sendo 11 (onze) Diretores Executivos e 05 (cinco) 
denominados Diretores Suplentes. A Diretoria da Executiva ocupará as pastas 
abaixo especificadas: 

I –  Presidente; 
II – Vice-Presidente; 
III – Secretaria Geral; 
IV – Secretaria de Finanças e Patrimônio; 
V – Secretaria de Comunicação; 
VI – Secretaria de Formação e Política Sindical; 
VII – Secretaria de Política Social; 
VIII – Secretaria de Saúde e Segurança no Trabalho; 
IX – Secretaria de Assuntos Jurídicos; 
X – Secretaria de Gênero; 
XI – Secretaria da Igualdade Racial. 
 

Parágrafo Primeiro – Será permitido o remanejamento e a redistribuição de 
cargos, caso a maioria da Diretoria Executiva considere necessário, mediante 
aprovação do Pleno. 
 
Artigo 38º – Compete a Diretoria Executiva: 
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a)  Administrar o patrimônio e receitas da Federação; 
b)  Defender os interesses da entidade perante o Poder Público; 
c) Elaborar os regimentos dos serviços necessários subordinados a este 
Estatuto fixando, em conjunto com os demais órgãos do sistema diretivo, 
quando exigido, as diretrizes gerais da política sindical a ser desenvolvida; 
d) Organizar e submeter à apreciação da Plenária Nacional, prestação de 
contas e relatório administrativo anual, acompanhado do balanço geral do 
exercício anterior e a proposta orçamentária para o ano posterior, ambos com 
respectivo parecer do Conselho Fiscal; 
e) Reunir-se em sessão ordinária semestralmente e extraordinariamente 
sempre que o presidente ou a maioria dos membros da Diretoria Executiva a 
convocarem; 
f) Designar integrantes da Diretoria para que constituam comissões e equipes 
de trabalho de interesse da Federação; 
g) Deliberar, caso haja impossibilidade de presença de diretor ou diretora da 
executiva, convocar diretor ou diretora suplente para participar da reunião 
ordinária ou extraordinária, com direito a voz e voto. 
h) Convocar a Plenária Nacional extraordinariamente. 
 
Artigo 39º - A Diretoria somente poderá deliberar com a presença da maioria 
absoluta de seus membros e suas deliberações serão tomadas por maioria 
simples de votos. 
 
Artigo 40º – As despesas decorrentes de transporte, estadia e alimentação 
para participação das reuniões de Diretoria correrão por conta da Federação. 
 
Artigo 41º – No período compreendido entre o dia da eleição e a posse da 
nova administração, a diretoria em exercício não poderá exercer quaisquer 
atos que impliquem em despesas extraordinárias. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Artigo 42º – Compete ao diretor ou diretora Presidente: 
a) Representar a Federação, ativa ou passivamente, judicial ou 
extrajudicialmente; 
b) Convocar as reuniões da diretoria executiva, presidindo-as; 
c) Instalar a Plenária Nacional e o Congresso da Categoria, sendo a 
presidência e relatoria indicada pelos respectivos órgãos; 
d) Assinar atas, documentos e papéis que dependam de sua assinatura e 
rubricar os livros contábeis e burocráticos, cheques e outros títulos, coordenar 
as despesas que foram autorizadas; 
e) Movimentar as contas bancárias juntamente com o Secretário de Finanças; 
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f) Garantir o cumprimento dos objetivos e das decisões aprovadas pelas 
instâncias deliberativas da Federação; 
g) Designar integrante da Diretoria para representar administrativa ou 
judicialmente, desde que não implique em custos extraordinários para a 
Federação; 
h) Elaborar plano orçamentário da pasta, que devera conter as diretrizes 
gerais a serem seguidas pela Federação. 
 
Artigo 43º – Compete ao diretor ou diretora Vice-Presidente(a): 
a) Coordenar a elaboração do plano de trabalho integrado desta secretaria; 
b) Substituir o Presidente nos seus impedimentos, licenças ou renúncia; 
c) Auxiliar o Presidente em tudo que for solicitado; 
d) Exercer tarefas designadas pela Diretoria Executiva. 
g) Elaborar plano orçamentário da pasta, que devera conter as diretrizes gerais 
a serem seguidas pela Federação. 
 
Artigo 44º – Compete ao diretor ou diretora Secretário(a) Geral: 
a) Coordenar a elaboração do plano de trabalho integrado desta secretaria; 
b) Implementar a Secretaria Geral da Federação; 
c) Organizar as reuniões da diretoria, da Plenária Interestadual e do 
Congresso; 
d) Preparar a correspondência e o expediente, organizar e administrar o 
arquivo, redigir as atas e os documentos legais da Federação, que deverão 
estar sob sua guarda e responsabilidade; 
e) Encaminhar as resoluções das instâncias da Federação, acompanhar sua 
aplicação e organizar as atividades deliberadas em seu âmbito; 
f) Elaborar plano orçamentário da pasta, que devera conter as diretrizes gerais 
a serem seguidas pela Federação. 
 
Artigo 45º – Compete ao diretor ou diretora Secretário(a) de Finanças e 
Patrimônio: 
a) Coordenar a elaboração do plano de trabalho integrado desta secretaria; 
b) Organizar as finanças, o plano orçamentário e patrimonial da Federação; 
c) Elaborar balancetes mensais e um balanço anual com o parecer do 
Conselho Fiscal para prestar contas a Diretoria Executiva, a plenária 
interestadual e ao congresso; 
d) Cobrar o pagamento das mensalidades de todas as entidades filiadas à 
Federação e que estejam em débito até 10 (dez) dias úteis de cada mês; 
e) Ter sob sua guarda, comando e responsabilidade, os setores da tesouraria e 
contabilidade além de cópia dos contratos e convênios firmados com ou pela 
Federação; 
f) Propor e coordenar a elaboração do Plano Orçamentário Anual, bem como 
as alterações a serem aprovadas pela diretoria e Conselho Fiscal; 
g) Assinar com o Presidente, livros contábeis e efetuar pagamentos e 
recebimentos autorizados; 
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h) Juntamente com o Presidente movimentar as contas bancárias da entidade; 
i) Recolher e movimentar as verbas da Federação em agência bancária 
definida pela Diretoria Executiva; 
j) outorgar procuração para outro diretor ou diretora substituí-lo; 
k) Elaborar plano orçamentário da pasta, que devera conter as diretrizes gerais 
a serem seguidas pela Federação. 
 
Artigo 46º – Compete ao diretor ou diretora Secretário(a) de Assuntos 
Jurídicos: 
a) Implementar e organizar o setor de negociação coletiva; 
b) Coordenar a elaboração do plano de trabalho integrado desta secretaria; 
c) Ter sob seu comando a responsabilidade do setor jurídico da Federação e 
outros correlatos; 
e) Elaborar plano orçamentário da pasta, que devera conter as diretrizes gerais 
a serem seguidas pela Federação. 
 
Artigo 47º – Compete ao diretor ou diretora Secretário(a) de Comunicação: 
a) Coordenar a elaboração do plano de trabalho integrado desta secretaria; 
b) Elaborar e desenvolver a política de comunicação da Federação definida 
pelo congresso ou plenárias e os objetivos expressos neste Estatuto; 
c) Coordenar a sistematização de experiências e atividades de formação das 
entidades filiadas, garantindo a linha de formação definida pelo congresso; 
d) Organizar os veículos de comunicação e imprensa da Federação; 
e) Buscar a divulgação de informações entre as entidades filiadas e o conjunto 
da sociedade; 
f) Proceder o assessoramento da diretoria, na análise sócio-econômica 
nacional e internacional e preparação para negociação com os empregadores; 
g) Planejar as ações de formação sindical e coordenar a política de formação 
profissional; 
h) Elaborar planos orçamentários da pasta, que deverá conter as diretrizes 
gerais a serem seguidas pela Federação. 
 
Artigo 48º – Compete ao diretor ou diretora Secretário(a) de Formação e 
Políticas Sindical: 
a) Coordenar a elaboração do plano de trabalho integrado desta secretaria; 
b) Promover e contribuir na elaboração de políticas que abranjam os 
trabalhadores e as trabalhadoras com intercâmbio com outras categorias e 
ONG´s organizadas em nível nacional e internacional; 
c) Organizar Comissões para tratar de questões latentes e problemáticas dos 
trabalhadores em entidades sindicais e que venha integrar a categoria no 
conjunto de discussões da sociedade; 
d) Documentar e analisar as lutas, organização, experiências da categoria, 
buscando a construção permanente de sua memória histórica; 
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e) Estabelecer convênios com entidades sindicais e centros especializados em 
seu âmbito, que possam contribuir com as atividades de formação da 
Federação; 
f) Elaborar plano orçamentário da pasta, que devera conter as diretrizes gerais 
que deverão ser seguidas pela Federação. 
 
Artigo 49º – Compete ao diretor ou diretora Secretário(a) de Política Social: 
a) Coordenar a elaboração do plano de trabalho integrado desta secretaria; 
b) Coordenar a execução das políticas sociais da Federação dentro dos 
princípios e propostas definidas pelo Congresso; 
d) Coordenar os trabalhos de apoio e incentivo à independência e autonomia 
da representação sindical no país; 
e) Elaborar plano orçamentário a pasta, que devera conter as diretrizes gerais 
a serem seguidas pela Federação. 
 
Artigo 50º – Compete ao diretor ou diretora Secretário(a) de Saúde e 
Segurança no Trabalho: 
a) Coordenar a elaboração do plano de trabalho integrado desta secretaria; 
b) Coordenar a execução das políticas de saúde da Federação dentro dos 
princípios e propostas definidas pelo Congresso; 
c) Desenvolver permanentemente estudo de mapas de riscos á saúde do 
trabalhador em entidades sindicais no país; 
d) Exigir e acompanhar o estudo junto aos sindicatos filiados, das estatísticas 
ocupacionais ou  profissionais da categoria.  
e) Participar de atividades relacionadas à sua área de atuação em todas as 
instancias; 
f) Viabilizar o desenvolvimento de estudos e pesquisas e promover debates, 
seminários e outras atividades sobre saúde do trabalhador e condições de 
trabalho; 
g) Desenvolver pesquisas visando identificação dos principais problemas de 
saúde dos trabalhadores da categoria e dos riscos à saúde, decorrentes do 
processo de trabalho; 
h) Elaborar estudos e coletar dados, visando suprir a Diretoria Executiva em 
negociações coletivas e dissídios, visando a modificação do processo e das 
condições de trabalho nos aspectos prejudiciais à saúde do trabalhador; 
i) Acompanhar e orientar os filiados na formação de CIPA’s nas empresas; 
j) Participar de eventos sobre saúde dos trabalhadores promovidos por outras 
instituições, sejam sindicais ou políticas. 
k) Elaborar plano orçamentário da pasta, que devera conter as diretrizes gerais 
a serem seguidas pela Federação. 
 
Artigo 51º – Compete ao diretor ou diretora Secretário(a) da Secretaria de 
Gênero: 
a) Promover e proteger os direitos da mulher, bem como apoiar as Entidades 
membros em seus esforços por assegurar-lhe acesso pleno e igualitário aos 
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direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, permitindo que 
mulheres e homens participem em condições de igualdade em todos os 
âmbitos da vida em sociedade, a fim de que desfrutem total e igualitariamente 
dos benefícios do desenvolvimento, bem como dividam a responsabilidade do 
futuro do movimento político sindical; 
b) Identificar, pelos meios apropriados, as áreas onde é preciso intensificar a 
participação integral da mulher no movimento político sindical e no 
desenvolvimento no âmbito econômico, político, social e cultural; 
c) Formular estratégias destinadas a transformar os papéis e a relação entre 
mulheres e homens em todas as esferas da vida pública e privada como dois 
seres de igual valor, co-responsáveis pelo destino da categoria sindicatária; 
d) Propor soluções e instar as Entidades a que adotem as medidas pertinentes 
para eliminar os obstáculos à participação plena e igualitária da mulher em 
todo os seus fóruns; 
e) Promover a mobilização, capacitação e organização da mulher a fim de 
conseguir sua participação igualitária em cargos de liderança nas esferas 
político sindical, civil, política, econômica, social e cultural, bem como propor 
que no processo de planejamento, organização e execução de programas de 
desenvolvimento sejam permanentemente oferecidos os meios necessários 
para tornar mais efetiva essa participação e representação; 
f) Promover o acesso da mulher a programas de conscientização no campo do 
trabalho e nos setores marginalizados; 
g) Instar os governos a que cumpram as legislações existentes que façam 
referências aos problemas específicos da mulher; 
h) Atuar como organismo consultivo das Entidades Filiadas em todos os 
assuntos relacionados a mulher; 
i) Estabelecer relações de cooperação com todos os organismos nacionais e 
internacionais e com entidades públicas e privadas cujas atividades abordem 
temas relacionados a mulher; 
j) Informar periodicamente os Estados sobre as principais atividades da 
Secretaria de Mulheres; 
l) Atualizar-se sobre a condição da mulher nas Entidades e no movimento 
sindical, em todos os seus aspectos, sobre os progressos alcançados neste 
campo, sobre os problemas que devam ser considerados, e submeter-lhes as 
recomendações que tendam a solucionar tais problemas;  
m) Promover a adoção ou adequação das medidas legislativas necessárias para 
eliminar com eficiência toda forma de discriminação contra a mulher; 
n) Denunciar e combater todas as formas de discriminação salarial ou 
funcional com relação a gênero; 
o)  Denunciar e combater todas as formas de violência sofridas pela mulher; 
n) Elaborar plano orçamentário da pasta, que deverá conter as diretrizes 
gerais a serem seguidas pela Federação. 
 
 
Artigo 52º – Compete ao diretor ou diretora Secretário(a) de Igualdade Racial: 
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a) Coordenar a elaboração do plano de trabalho desta secretaria; 
b)Coordenar a execução das políticas pela promoção da igualdade racial, em 
especial nas áreas de geração de trabalho e renda, saúde, cultura, segurança, 
educação e habitação, promover a igualdade e a proteção dos direitos de 
pessoas e grupos étnico-raciais afetados pela discriminação e preconceito com 
foco nos negros e nos indígenas. 
c)Caberá à secretaria estimular as lideranças negras e indígenas a ocupar os 
espaços de poder a fim de conseguir sua participação igualitária em cargos de 
liderança nas esferas político sindical, civil,  econômica, social, política e 
cultural, bem como propor que no processo de planejamento, organização e 
execução de programas de desenvolvimento sejam permanentemente 
oferecidos os meios necessários para tornar mais efetiva essa participação e 
representação, e implementar políticas afirmativas de acesso, inclusão e 
permanência no mercado de trabalho. 
d) Desenvolver permanentemente estudo de mapas de riscos á saúde do 
trabalhador em entidades sindicais no país; 
 
 

CAPITULO XI 
 

DO CONSELHO FISCAL 
 

 
Artigo 53º – A Federação terá um Conselho Fiscal constituído de (três) 
membros efetivos e 03 (três) suplentes, eleitos simultaneamente com a 
Diretoria Executiva, com mandado de 03 (três) anos, limitando-se sua 
competência a fiscalização da gestão financeira. 
 
Artigo 54º – Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Reunir-se ordinariamente a cada 06 (seis) meses para a verificação das 
contas; 
b) Reunir-se extraordinariamente, sempre que convocados pelo presidente da 
Federação, pela maioria dos membros da diretoria ou por deliberação da 
maioria de seus membros; 
c) Formular parecer sobre a prestação de contas e previsão orçamentária 
apresentada pela Diretoria da Federação e o Balanço Financeiro, nele 
lançando o seu visto; 
d) Fiscalizar a gestão financeira e patrimonial da Federação 
e) Exigir do Diretor ou Diretora Presidente e Diretor ou Diretora de Finanças 
e Patrimônio, quando necessário, informações sobre a administração 
financeira e patrimonial da entidade 
f) Examinar toda a contabilidade da Federação e emitir seu parecer. 
 

CAPÍTULO XII 
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DO IMPEDIMENTO, DO ABANDONO E DA PERDA DE 
MANDATO DOS MEMBROS DA DIRETORIA . 

 
SEÇÃO I 

IMPEDIMENTO 
 
Artigo 55º – Ocorrerá impedimento quando verificar-se a violação de 
qualquer dos requisitos previstos neste Estatuto, para o exercício do cargo 
para o qual o filiado foi eleito. 
Parágrafo Único – Não acarreta impedimento, a dissolução do sindicato 
empregador nem a demissão ou alteração contratual praticados pelo sindicato 
empregador. 
 
Artigo 56º – O impedimento poderá ser anunciado espontaneamente pelo 
próprio membro ou declarado pelo órgão ao qual integra. 
Parágrafo Único – A declaração de impedimento efetuada pelo órgão terá 
que observar os seguintes procedimentos: 
I – Ser votada pelo órgão e constar da Ata de sua reunião; 
II – Ser notificada ao eventual impedido; 
III – Ser afixada na sede e sub-sedes em locais visíveis dos filiados, pelo 
período contínuo de cinco dias úteis. 
 
Artigo 57º – À declaração de impedimento poderá opor-se o eventual 
impedido, através de defesa protocolada na Secretaria Geral do Sindicato, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação. 
Parágrafo Único – Recebida, a defesa deverá ser processada observando-se a 
determinação do Inciso III do artigo 61 deste Estatuto. 
 
Artigo 58º – Havendo oposição à declaração de impedimento, observados e 
cumpridos os procedimentos previstos nos artigos anteriores, a decisão final 
competirá à Diretoria Executiva, que deverá reunir-se no período máximo de 
60 (sessenta) dias e mínimo de 30 (trinta) dias após a notificação do eventual 
impedido. 
Parágrafo Único – Até a decisão final da diretoria Executiva, a declaração de 
impedimento não suspende o mandato sindical. 
 
 
 
 

SEÇÃO II 
ABANDONO DA FUNÇÃO 

 
Artigo 59º – Considera-se abandono da função quando seu exercente deixar 
de comparecer a duas reuniões consecutivas, convocadas pelo órgão, no 
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período de 06 (seis) meses, sem apresentação de justificativa à Diretoria 
Executiva. 
Parágrafo Único – A justificativa será sempre submetida à apreciação da 
Diretoria Executiva na reunião subseqüente. 
 

SEÇÃO III 
PERDA DO MANDATO 

 
Artigo 60º – Os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal perderão 
o mandato nos seguintes casos: 
I – Grave violação deste Estatuto; 
II – Malversação ou dilapidação do patrimônio social; 
III – Solicitação ou aceitação tácita de demissão do emprego que importe no 
desligamento da categoria; 
IV – Renúncia ao seu mandato no sindicato de base, quando diretor ou 
diretora; 
V – Ausência a três reuniões ordinárias sem a devida justificativa. 
VI – Reincidir na ausência referida no artigo 57, sem motivo justo e grave. 

 
Artigo 61º – A perda do mandato será declarada pela Diretoria Executiva, 
através de declaração de perda do mandato. 
Parágrafo Primeiro – A declaração terá que observar os seguintes 
procedimentos: 
I – Ser votada pela Diretoria Executiva e constar da Ata de sua reunião; 
II – Serem notificados o acusado e a entidade que o mesmo representa junto 
à Federação; 
III – Ser afixada na sede e nas sub-sedes, em locais visíveis dos filiados, pelo 
período de 05 (cinco) dias úteis. 
Parágrafo Segundo – À declaração de perda, a ser notificada, afixada e 
publicada, deverá constar a data, horário e local da realização da reunião da 
Diretoria Executiva. 
Parágrafo Terceiro – A renúncia deverá ser comunicada sempre por escrito 
e com firma reconhecida em Cartório, com protocolo junto à Secretaria Geral 
da Federação; 
 
Artigo 62º – À declaração de perda do mandato sindical poderá opor-se o 
acusado através de defesa protocolada na Secretaria Geral da FITES, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação. 
Parágrafo Único – Uma vez recebida, a defesa deverá ser processada 
observando-se os incisos I, II e III do parágrafo primeiro do artigo 61 deste 
Estatuto. 
 
Artigo 63º – Em qualquer hipótese, a decisão final caberá à Diretoria 
Executiva que reunir-se-á no período máximo de 60 (sessenta) dias e no 
mínimo de 30 (trinta) dias após a notificação do acusado. 
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Artigo 64º – A declaração de perda do mandato somente surte seus efeitos 
após a decisão final da reunião da Diretoria Executiva. 
 
Artigo 65º – Se ocorrer a renúncia, individual ou coletiva, e deste ato decorrer 
a insuficiência de elementos do quorum mínimo para instalação de reuniões, 
quer seja da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal em número suficiente 
para efetuar substituição, o Presidente, ou quem o substituir, convocará a 
Plenária Nacional para que seja eleito dirigente para completar o número legal 
para deliberação em cada órgão. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
DA VACÂNCIA E DAS SUBSTITUIÇÕES 

 
SEÇÃO I 

DA VACÂNCIA 
 
Artigo 66º – A vacância do cargo será declarada pela Diretoria Executiva nas 
hipóteses de: 
I – Impedimento do exercente; 
II – Abandono de função; 
III – Renúncia do exercente; 
IV – Perda do mandato; 
V – Falecimento; 
Parágrafo Único – A substituição de que trata este artigo se dará por um 
membro do mesmo sindicato, que tenha participado do Congresso da 
categoria. 
 
Artigo 67º – A vacância do cargo por perda do mandato ou impedimento do 
exercente será declarada pelo órgão 24 (vinte e quatro) horas após a decisão 
da Diretoria Executiva ou 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do 
anúncio espontâneo do impedido. 
 
Artigo 68º – A vacância do cargo por abandono da função será declarada 24 
(vinte e quatro) horas, depois de expirado o prazo de 60 (sessenta) dias 
estipulado no artigo 63 supra. 
 
Artigo 69º – A vacância do cargo por renúncia do ocupante será declarada no 
prazo de 05 (cinco) dias após ser apresentada formalmente pelo renunciante. 
 
Artigo 70º – A vacância do cargo em razão de falecimento do ocupante será 
declarada até 30 (trinta) dias após ciência do fato. 
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Artigo 71º – Declarada a vacância, o órgão processará a nomeação do 
substituto no prazo máximo de 60 (sessenta) dias em conformidade com este 
Estatuto. 
 
Artigo 72º – Em caso de afastamento por período superior a 2 (duas) 
reuniões consecutivas no período de 06 meses, a Diretoria Executiva 
designará substituto em conformidade com este Estatuto. 
 
Artigo 73º – Todos os procedimentos que impliquem em alteração na 
composição da Diretoria Executiva da FITES deverão ser registrados em ata, 
anexados em pasta única, e arquivados juntamente com os autos do processo 
eleitoral. 
 

CAPITULO XIV 
 

DAS ELEIÇÕES 
 
 

Artigo 74º – Só haverá concorrência de um candidato ao cargo de presidente 
por no máximo dois no máximo mandatos. 
 
Artigo 75º – As eleições para renovação da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal se processarão utilizando o critério do voto aberto. 
 
Artigo 76º – As chapas concorrentes, contendo a totalidade e a designação 
dos cargos previstos neste estatuto, deverão estar inscritos na Secretaria do 
Congresso ate uma hora antes da realização da plenária eleitoral. 
 
Artigo 77º – Participarão do pleito, como candidatos ou como eleitores, os 
delegados cujas entidades de origem estejam rigorosamente em dia com as 
obrigações previstas neste Estatuto. 
Parágrafo Primeiro – A entidade deverá estar filiada a Federação no mínimo 
a 180 (cento e oitenta) dias, antes da realização do Congresso; 
Parágrafo Segundo – Os delegados que participarem do Congresso, 
preenchendo os requisitos elencados poderão concorrer a qualquer cargo 
eletivo para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
 
Artigo 78º – É vedada a candidatura em mais de uma chapa concorrente. 
 
Artigo 79º – Será proclamada eleita a chapa concorrente que obtiver 50 % 
(cinqüenta por cento) mais 01 (um) dos votos dos delegados presentes. 
 
Artigo 80º – A posse ocorrerá na plenária de encerramento do Congresso. 
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Artigo 81º – A diretoria criara Regimento Interno para a eleição, que será 
aprovada na Plenária do Congresso, não podendo dispor nada que seja 
contrário ao Estatuto e a legislação vigente. 
 

CAPITULO XV 
 

DO PATRIMÔNIO DA FEDERAÇÃO 
 
Artigo 82º – Constitui patrimônio da Federação: 
a) Receita resultante das contribuições das entidades filiadas, previstas em lei 
ou conforme valor estipulado pelos congressos; 
b) Os legados, doações e concessões feitas em caráter permanente; 
c) Os bens de valores adquiridos e as rendas por eles produzidas. 
 
Artigo 83º – Os bens móveis que constituírem o patrimônio da Federação 
serão individualizados e identificados através de meio próprio, para 
possibilitar o controle do uso e a conservação dos mesmos. 
 
Artigo 84º – A venda ou alienação de bens imóveis dependera de expressa 
autorização aprovada pela Plenária Nacional. 
 
Artigo 85º – Os títulos de renda ou bens imóveis só poderão ser alienados, 
permutados ou vendidos, mediante permissão expressa da Plenária Nacional. 
 

CAPÍTULO XVI 
 

DA GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
 
Artigo 86º – O Plano Orçamentário Anual, elaborado pela Secretaria de 
Administração e Finanças e aprovado pela Plenária da Diretoria Executiva, 
definirá a aplicação dos recursos disponíveis da entidade, visando a realização 
dos interesses da categoria e a sustentação de suas lutas. 
 
Artigo 87º – A previsão de receitas e despesas, incluída no Plano 
Orçamentário Anual, conterá obrigatoriamente as dotações específicas para o 
desenvolvimento das seguintes atividades permanentes: 
a) Campanha Salarial e negociação coletiva; 
b) Defesa da liberdade e autonomia sindical; 
c) Divulgação das iniciativas da Federação; 
d) Estruturação material e pessoal da entidade. 
 
Artigo 88º – O Plano Orçamentário Anual, será aprovado pela plenária da 
Diretoria Executiva convocada para esse fim. 
Parágrafo Primeiro - Após a aprovação prevista neste artigo, será publicado, 
em resumo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da realização da 
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respectiva plenária que o aprovou, nos informativos e boletins da entidade e 
nos de seus sindicatos filiados. 
Parágrafo Segundo – As dotações orçamentárias que se apresentarem 
insuficientes para o atendimento das despesas, ou não incluídas nos 
orçamentos correntes, poderão ser ajustadas ao fluxo de gastos, mediante a 
aprovação da Diretoria Executiva, cujos atos concessórios serão publicados 
até o último dia do exercício correspondente, obedecida a mesma sistemática 
prevista no parágrafo anterior. 
 
Artigo 89º – Os balanços financeiro e patrimonial serão submetidos a 
aprovação da Diretoria Executiva, realizada nos termos deste Estatuto. 
 
Artigo 90º – O patrimônio da entidade constitui-se: 
a) Das contribuições devidas à Federação, pelo que participam da categoria 
profissional em decorrência de norma legal ou cláusula inserida em sentença 
normativa, convenção acordo ou contrato coletivo de trabalho; 
b) Das mensalidades dos sindicatos filiados, na conformidade da deliberação 
do Congresso da categoria; 
c) Dos bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos; 
d) Dos direitos patrimoniais decorrentes da celebração de contratos; 
e) Das doações e dos legados; 
f) Das multas e outras rendas eventuais. 
 
Artigo 91º – O dirigente, empregado ou filiado de sindicato filiado ou da 
Federação, que produzir dano patrimonial, culposo ou doloso, responderá 
civil e criminalmente pelo ato lesivo. 
 
Artigo 92º – Os bens patrimoniais da FITES não respondem por execuções 
resultantes de multas eventualmente impostas a entidade, em razão de dissídio 
coletivo de trabalho. 
 
Artigo 93º – Os filiados da Federação não respondem, subsidiariamente, pelas 
obrigações sociais. 
 
Artigo 94º - A dissolução da entidade, bem como a destinação de seu 
patrimônio, somente poderá ser decidida em Congresso da categoria, 
especialmente convocada para esse fim, cuja instalação dependerá do quorum 
de 50% (cinqüenta por cento) dos delegados a que tem direito cada sindicato 
filiado, e desde que a proposta de dissolução seja aprovada, por voto direto, 
por 2/3 (dois terços) dos presentes. 
Parágrafo Único – O patrimônio da entidade poderá ser destinado, 
prioritariamente aos filiados da Federação ou a Central Sindical a que esteja 
filiada a Federação, não excluindo outro fim. 
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CAPITULO XVII 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 95º – A dissolução da Federação só será por deliberação expressa do 
Congresso, expressamente convocado para essa finalidade, com o 
comparecimento de 2/3 (dois terços) das entidades filiadas, quites com a 
tesouraria e no pleno gozo de seus direitos sociais e por deliberação de 2/3 
(dois terços) dos delegados presentes. 
 
Artigo 96º – No caso de dissolução da Federação, seus bens patrimoniais e 
valores em caixa, pagas as dívidas legítimas decorrentes de sua 
responsabilidade, serão vendidos e a renda adquirida dos mesmos será 
dividida proporcionalmente entre as entidades filiadas que concorrem a sua 
acumulação. 
 
Artigo 97º – O presente Estatuto só poderá ser reformado, alterado ou 
emendado por deliberação expressa do Congresso da Categoria, 
expressamente convocado para essa finalidade, com o comparecimento de 
2/3 (dois terços) das Entidades Filiadas, quites com a tesouraria e no pleno 
gozo de seus direitos sociais e por deliberação de 2/3 (dois terços) dos 
delegados presentes. 
 
Artigo 98º – Prescreve em cinco anos o direito de pleitear qualquer reparação 
de ato praticado em razão de disposição contida no presente Estatuto. 
 
Artigo 99º – As dívidas ou omissões decorrentes da aplicação de disposição 
contidas neste estatuto serão dirimidas no foro do Distrito Federal, DF, com 
expressa exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
Artigo 100º - Os casos omissos nesse Estatuto serão resolvidos pelo Plenário 
da Diretoria Executiva da Federação, com direito a recurso em última 
instância para o Congresso da categoria. 
 
Artigo 101º – O presente Estatuto entrara em vigor na data de sua aprovação, 
ocorrida por ocasião do IV congresso da Categoria, realizado nos dias 
_______ de 2012, em Fortaleza-CE.  
 
 

_______________, DF,  ___ de ______ de 2012. 
 
 
 

Maria de Lourdes Vieira da Cunha 
Presidenta 
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