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RESUMO 

 

A administração pública, bem como, o modo de se resolver conflitos trabalhistas, 
vem passando por uma série de transformações ao longo das últimas décadas. 
Frente aos anseios da sociedade de um serviço público de qualidade e sem 
interrupções, ocorre a evolução dos modos de se dirimir os conflitos entre os 
servidores e administração pública e, consoante a essa evolução observa-se a 
agregação dos servidores públicos em classes, surgindo, posteriormente, a 
possibilidade de sindicalização, base para a negociação coletiva. Posta a 
possibilidade de negociar coletivamente junto a administração pública, objetivamos 
no presente trabalho estudar os instrumentos legais aplicáveis ao processo de 
negociação coletiva dos servidores administrativos, em curso na Advocacia-Geral da 
União, a fim de se constatar as percepções destes agentes públicos quanto 
inexistência de norma regulamentadora da negociação coletiva no setor público e a, 
conseqüente, aplicação de instrumentos legais esparsos para regulamentar o 
procedimento negocial na Instituição. Deste estudo foi possível averiguar que os 
servidores administrativos da Advocacia-Geral da União acreditam ser relevante a 
elaboração de norma regulamentadora da negociação coletiva no setor público, bem 
como, verificar que a valorização da categoria é o principal intuito do processo 
negocial em curso. 
 
 
Palavras-chave: negociação coletiva. setor público. Regulamentação. Advocacia-
Geral da União. servidores administrativos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Apesar de a negociação coletiva ser considerada atualmente um meio ágil e 

econômico de se resolver conflitos, inclusive no setor público, a história mostra que 

a participação popular nas decisões estatais nem sempre foi algo aceito. O 

conhecimento inicial de organização da sociedade com participação popular, nos 

remonta à Grécia Antiga e a Roma, onde a elite dos cidadãos livres podiam 

participar de algumas decisões junto ao ente Estatal. 

Já em período posterior, marcado por monarquias absolutistas em grande 

parcela da Europa, observamos que as decisões centravam-se nas mãos do Rei, 

com forte influência da Igreja Católica. Com a ascensão da burguesia, a pressão 

junto ao Estado pela participação da sociedade em suas decisões, elevou-se 

culminando com a Revolução Francesa que legou aos estados de direitos 

modernos, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (RAÓ, 

2004). 

Após 1789, segundo Raó (2004), houve uma tentativa de se obstar a ação do 

Estado contra os cidadãos, visto que, do absolutismo passa-se a rezar a idéia de 

que o Estado deve ser mínimo, inclusive criando garantias outrora inexistentes para 

os cidadãos. Nesse sentido, observamos o cerceamento da discricionariedade das 

ações estatais pela criação dos direitos de liberdade, minimizando as arbitrariedades 

presentes nos governos absolutistas. 

No início do Século XX, o Estado voltou a ter papel ativo perante a sociedade, 

desta vez como provedor de condições mínimas de sobrevivência para aqueles 

considerados economicamente desprovidos. Na mesma direção, porém no campo 

legislativo, a Constituição de Weimar, aprovada em 1919, foi a precursora dos 

direitos sociais, contemplando proteção aos hipossuficientes nas relações laborais 

(GODINHO, 2004). 

A partir da concessão de garantias e liberdades aos indivíduos, surgiu 

necessidade do Estado de criar mecanismos para se defender dos incursos da 

sociedade perante o mesmo. No Brasil, observamos que a Carta de 1946 foi 

próspera ao dar competência a um órgão estatal para representar-lhe judicialmente, 
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embora, como veremos adiante, de forma equivocada já que ao Ministério Público, 

naquele momento, foi dada a atribuição de defender o Estado e a sociedade. 

Ao final do Século XX, com a promulgação da Carta Magna de 1.988, surgiu a 

Advocacia-Geral da União (AGU), entidade destinada à representação judicial e 

extrajudicial da União, além da assessoria jurídica do Poder Executivo, deixando a 

cargo do Ministério Público a defesa dos interesses da sociedade, também 

contemplados pela Constituição Federal (FARIA, 2008). 

A sociedade observou uma modificação dos direitos e garantias estabelecidos 

pela Constituição Federal no que se refere aos trabalhadores e, mais 

especificamente, aos chamados servidores públicos. Nesse estudo o termo servidor 

público é aplicável abrangendo aqueles agentes que, exercendo com caráter de 

permanência uma função pública em decorrência de relação de trabalho, integram o 

quadro funcional das pessoas federativas, das autarquias e das fundações públicas 

de natureza autárquica, assim como é considerado por Carvalho Filho (2009). 

Apesar das mudanças observadas nos direitos e garantias dos servidores 

públicos, entendemos que tais proteções Constitucionais são inócuas, em 

determinados casos, por falta de regulamentação ou mesmo pela inadequação 

desta, já que tratam de normas constitucionais de eficácia limitada. Moraes (2008, p. 

12) preleciona que: 

Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que apresentam 
aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente incidem 
totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade ulterior que 
lhes desenvolva a aplicabilidade (por exemplo: CF, art. 37, VII: o direito de 
greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 
Essa previsão condiciona o exercício do direito de greve, no serviço público, 
à regulamentação legal. 

A Constituição Federal resguarda direitos com aplicabilidade direta aos 

servidores públicos desde o seu primeiro artigo, no inciso III, qual seja a inserção da 

dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. 

Os direitos dos servidores públicos, stricto sensu, estão resguardados em âmbito 

constitucional também no Capítulo VII, especificamente responsável pelo amparo 

supralegal da Administração Pública. Nesse mesmo Capítulo, destacamos como 

diretamente relativos ao objeto desse estudo, o caput do art. 39, que prevê a 

instituição de planos de carreira para os servidores da administração direta, além do 

inciso III, do § 1°. do mesmo artigo que destaca que a remuneração deverá observar 

as peculiaridades dos cargos. Vale ressaltar que, mesmo de forma indireta, os 
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demais dispositivos constitucionais presentes no Capítulo VII da Carta Magna 

aplicam-se aos servidores alvo do presente trabalho. 

Embora exista um amparo constitucional, aplicável com fins a dar um 

tratamento isonômico aos servidores, os gestores públicos, nos atos concernentes a 

negociação, representados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), fazem uso da discricionariedade administrativa para negociar de forma 

séria com as categorias que lhes convém, descumprindo, perante as demais, um 

primado básico da negociação coletiva, o diálogo. 

Quanto aos servidores administrativos da AGU, desde o ano de 2002 tem-se 

observado uma postura impositiva por parte dos gestores, decidindo em Brasília o 

futuro dos ocupantes de cargos administrativos da instituição, fornecendo a estes 

apenas termos de opção, conforme podemos observar no art. 1-A, § 2°. da Lei nº. 

10.480, de 02 de julho de 2002. 

Em observação ao ambiente de trabalho, notamos que a ausência de um 

plano de cargos e carreiras positivado na regulamentação da carreira administrativa 

da AGU é prejudicial às relações de trabalho. Apesar de a instituição primar pelo 

cumprimento dos princípios constitucionais atinentes à administração pública, 

constatamos uma elevada rotatividade de funcionários qualificados, captados 

através do certame público de 2006, por falta de perspectivas na carreira 

administrativa do órgão, indo de encontro ao princípio da eficiência e da 

economicidade na administração pública. 

A partir da necessidade de resguardar os servidores administrativos da 

Advocacia-Geral da União da aplicação impositiva ou discricionária de legislações 

esparsas pelos gestores públicos, na tentativa de implementar o almejado plano de 

cargos e carreira, observamos a questão alvo desse estudo: 

Quais são as percepções dos servidores administrativos da AGU pela 

aplicação de diversos instrumentos legais na implementação da negociação coletiva 

do plano de cargos e carreira do Órgão? 

Portanto, o objetivo geral do presente trabalho é estudar quais aspectos dos 

instrumentos legais utilizados no processo negocial do plano de cargos e carreira 

dos servidores administrativos da AGU, os servidores entendem como mais 

relevantes. 
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Como objetivos específicos o trabalho apresenta: a) Verificar os aspectos 

envolvidos na negociação coletiva no âmbito da administração direta; b) Analisar as 

relações existentes entre a AGU e seus servidores administrativos no processo de 

negociação coletiva do plano de carreira; c) Analisar o processo de negociação 

coletiva, em andamento, dos servidores administrativos da AGU. 

A evolução da administração pública, da patrimonialista à gerencial, ocorre 

em concomitância com a elevação do nível de exigência da sociedade frente à 

qualidade dos serviços públicos. O processo de avanço, rumo a uma administração 

pública eficiente e eficaz, tem na figura do servidor seu substrato, tanto que, o 

montante de emendas ao texto constitucional denominado de reforma administrativa, 

tem como cerne o Servidor Público. 

Nesse sentido, observamos que o trabalho é importante para a AGU pois a 

regulamentação das carreiras administrativas proporcionará a aglutinação dos 

servidores em única categoria e com remuneração que desestimule o turn over na 

organização. 

Ademais, o vácuo legislativo, no que tange a criação de uma carreira única no 

corpo administrativo da AGU, foi agravado pelo advento da Lei nº. 10.480, de 02 de 

julho de 2002, que consolidou a esdrúxula situação existente na época criando, 

segundo estudos do MPOG, um quadro administrativo composto por 115 cargos 

distintos, algo inconcebível para a época. 

A importância do presente estudo para a sociedade é vista no que se refere a 

busca pela máxima eficiência na prestação dos serviços públicos, considerando que 

o mesmo tem o intuito de propor diretrizes para a elaboração de um instrumento que 

regulamente a negociação coletiva apto a minimizar os conflitos laborais dentro da 

Instituição. Desta forma, acreditamos que movimentos de paralisação de atividades 

no âmbito da AGU serão minimizados. 

Assim, iniciamos o presente estudo com a noção conceitual da negociação 

coletiva, princípios, sua natureza jurídica e princípios aplicáveis ao processo no 

âmbito da AGU. Seguimos com um panorama geral da negociação coletiva no 

serviço público brasileiro, bem como suas peculiaridades no que tange a 

aplicabilidade das normas constitucionais e das regras inerentes à responsabilidade 

fiscal e orçamento. E, finalizando a primeira parte, traremos um breve histórico da 
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advocacia púbica brasileira e as peculiaridades de sua carreira administrativa, bem 

como do processo negocial a ela atinente. 

Adiante, traremos no segundo capítulo, a descrição dos métodos e técnicas 

utilizadas no presente trabalho, seguindo, no capítulo posterior, com a apresentação 

da análise dos resultados. Por fim, apresentaremos as considerações finais, nas 

quais estão inseridas as contribuições do presente estudo, bem como algumas 

sugestões para trabalhos posteriores com temas afins. 
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1. NEGOCIAÇÃO COLETIVA: O CASO DOS SERVIDORES 

ADMINISTRATIVOS DA AGU 

 

O presente capítulo tem o intuito de enfatizar os pontos relevantes da 

negociação coletiva aplicáveis aos servidores da atividade meio da AGU, fornecendo 

inicialmente uma visão geral acerca do tema negociação coletiva, destacando a 

seguir, as peculiaridades do tema no que tange a administração pública, 

particularmente o caso dos servidores administrativos da AGU. 

 

1.1. NEGOCIAÇÃO COLETIVA: DEFINIÇÃO, NATUREZA JURÍDICA E 

PRINCÍPIOS 

 
 
Esta seção tem como cerne destacar, de forma particular, o termo negociação 

coletiva seguida de sua natureza jurídica e, por fim, os mais relevantes princípios 

atinentes a negociação coletiva no caso dos servidores administrativos da 

Advocacia-Geral da União. 

 

1.1.1. Definição 

 

 

Em breve apanhado conceitual, constatamos que a negociação coletiva tem 

como gênese a autonomia privada coletiva, caracterizando-se como uma forma ágil, 

direta e livre de solucionar conflitos, levando a termo os mesmos, (SILVA, 1997). Em 

outras palavras, é o poder conferido a empregados e empregadores de regular seus 

próprios interesses. 

 Como destaca Delgado (2004), induz a sociedade civil a produzir normas, a 

partir da dinâmica conflituosa entre os sindicatos de trabalhadores e o de 

empregadores, independentemente da absorção legislativa das mesmas pelo 

legislativo estatal. 

No Brasil, a negociação coletiva ganhou importância após a ratificação da 

Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Depreende-se de 

seu art. 4º. que, para esta entidade, a negociação coletiva é o meio voluntário pelo 

qual patrões e empregados, diretamente ou através de organizações 
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representativas, buscam a consecução de um negócio jurídico que proponha a 

regulamentação das condições e termos da relação laboral. 

Do exposto pela Convenção 98, verificamos que independentemente de se 

chegar a um denominador comum, por meio de acordo coletivo ou convenção, a 

negociação coletiva existirá, por ser entendida como o meio ou procedimento, 

embora algumas vezes não exitoso, de se autocompor um conflito trabalhista. 

Todas as formas de tratamento entre empregadores e empregados, ou entre 

seus respectivos representantes, que induzam uma negociação no sentido 

corriqueiro do termo, embora não alcancem a concretização de uma convenção ou 

acordo coletivo, são consideradas por Santos (2004) negociação coletiva. 

A OIT expressa, ainda, que para efeitos da Convenção nº. 154: 

[...] a expressão “negociação coletiva” compreende todas as negociações 

que tenham lugar entre, de uma parte, um empregador, um grupo de 

empregadores ou uma organização ou várias organizações de 

empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações de 

trabalhadores, com fim de: 

a) fixar as condições de trabalho ou emprego; ou 

b) regular as relações entre trabalhadores e empregadores; ou 

c) regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma 

ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos esses 

objetivos de uma só vez. 

No que tange ao serviço público, a Convenção nº. 151 da OIT foi silente 

quanto a uma definição do que é negociação coletiva. Destarte, constatamos que no 

direito positivo pátrio priorizou a conceituação de acordo e convenção coletiva, ou 

seja, o fim almejado pelo processo de negociação coletiva, ficando, portanto, um 

hiato quanto a um conceito conciso de negociação coletiva. 

Não obstante, a doutrina nacional é farta no que trata da composição de 

conflitos trabalhistas, preenchendo o vácuo deixado pelo legislador. De forma clara 

Lopes (2009, p.6) destaca que: 

A negociação coletiva é uma modalidade de ação política dos atores que 

representam trabalhadores e empresários, orientada para a composição de 

interesses e para o estabelecimento de padrões de relacionamento no 

âmbito das relações de produção. 

No mesmo sentido, Martins (2002, p. 720) define negociação coletiva como 

“uma forma de ajuste de interesses entre as partes, que acertam as diferentes 
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posições existentes, visando encontrar uma solução capaz de compor as suas 

posições”. 

Vale destacar, ainda, a importância da negociação coletiva na atualidade 

como ferramenta democrática de relevante interesse social para a composição de 

conflitos trabalhistas (DELGADO, 2001), cada vez mais proeminentes no contexto 

da economia globalizada atual, proporcionando a pacificação do meio econômico-

profissional na qual está inserida (DELGADO, 2004). 

 

1.1.2. Natureza jurídica 

 

 

Apesar de o direito à negociação coletiva ter amparo constitucional, não há de 

confundir o mesmo com a negociação coletiva em si. Esta, apesar de ocupar 

posição de relevo na maioria dos ordenamentos jurídicos, é um meio ágil para 

solução de conflitos coletivos de natureza trabalhista com repercussão econômica 

ou não. 

Considerando que a formação do direito pode ter origem estatal e não-estatal, 

constatamos que a pluralidade dos grupos sociais envolvidos no processo de 

negociação coletiva, ou seja, os destinatários do direito têm o poder de, respeitados 

os direitos indisponíveis1 por determinação estatal, dar origem a uma ordem jurídica 

própria que regerá suas relações trabalhistas. 

A pluralidade de atores envolvidos na negociação coletiva é de grande valia 

para este meio de autocomposição de conflitos trabalhistas, haja vista o resultado do 

processo ser fruto do diálogo entre as partes, tratando com isonomia a dignidade do 

trabalhador e do empresário, destaca Ruprecht (1995). 

Para Peixoto (1999) a negociação coletiva tem a natureza de procedimento, 

seja ele verbal ou escrito, com a finalidade de levar a uma convenção ou acordo 

coletivo que termine o conflito ou, ao menos, atenda os pleitos de alguma das 

partes. Cabe ressaltar que a convenção ou acordo coletivo advindo do processo 

                                                           
1  Direitos indisponíveis são aqueles que merecem a tutela do interesse público e em regra são 
irrenunciáveis e intransmissíveis, resguardando, normalmente, os direitos da personalidade e os 
inerentes ao estado e capacidade da pessoa. 
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negocial é que terá natureza jurídica contratual, obrigando as partes envolvidas no 

processo. 

 

1.1.3. Princípios 

 

 

Apesar da inexistência, de forma sistemática, no ordenamento jurídico pátrio 

e da falta de uniformidade na doutrina, ficando no patamar moral e ético a sua 

obrigatoriedade, os princípios são tidos como fontes do Direito e norteadores 

implícitos do processo negocial. 

Como bem explica Venosa (2004, p.50): 

De plano, podemos enfatizar sua reconhecida importância pelo próprio 

legislador não só como fonte, isto é, normas inspiradoras para a aplicação 

do Direito, mas também como fonte inspiradora da atividade legislativa e 

administrativa do Estado. 

Consoante a doutrina majoritária, entendemos os princípios como normas 

implícitas que nortearão todo o alicerce do processo de negociação coletiva, assim 

como a aplicabilidade do instrumento dele gerado. Para tanto, estudaremos 

princípios próprios fundamentais na regulação da negociação coletiva, cientes da 

impossibilidade de tratar todos, neste estudo, de forma exaustiva, até porque não é 

o objeto do mesmo. 

Não utilizado de forma exclusiva na negociação coletiva, é de grande valia 

para as relações jurídicas e sociais que o princípio da boa-fé esteja contido em 

qualquer ato, seja ele jurídico ou não. No entanto, observamos que na negociação 

coletiva sua aplicação é indispensável em todas as fases do processo negocial, 

partindo do pressuposto que os atores devem agir com lealdade tanto nos 

entendimentos, quanto na fase de cumprimento do que foi acertado. 

Conforme destaca Silva (1987, p. 327): 

Sempre se teve boa fé no sentido de expressar a intenção pura, isenta de 

dolo ou engano, com que a pessoa realiza o negócio ou executa o ato, certa 

de que está agindo na conformidade do direito, conseqüentemente, 

protegida pelos preceitos legais. 

Dessa forma quem age de boa fé, está capacitado de que o ato de que é 

agente, ou do qual participa, está sendo executado dentro do justo e do 

legal. 
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Eivar-se a aplicação da boa-fé no processo negocial gerará como resultado 

um acordo ou convenção de trabalho que, provavelmente, não explicitará a 

verdadeira vontade e satisfação das necessidades dos entes envolvidos, já que não 

haverá criação de normas jurídicas autênticas e representativas da vontade das 

partes. 

A boa-fé para a negociação coletiva deve ser entendida como o dever dos 

atores em conduzir o processo negocial para que este atinja seus objetivos sócio-

econômicos, respeitando o pactuado por eles durante os trâmites da negociação e o 

fiel cumprimento do instrumento dela advindo. 

A autonomia privada coletiva destaca-se como o poder de auto-

regulamentação e auto-governo da esfera jurídica dos atores da negociação. 

Fundamenta-se na liberdade contratual das partes de pactuarem seus interesses 

mediante acordo de vontades, levando a tona os efeitos resguardados pela ordem 

jurídica (GONÇALVES, 2009). Ressalte-se que a liberdade negocial apenas sofre as 

mitigações presentes no ordenamento jurídico vigente, como o cumprimento ao 

princípio da boa-fé. 

Outro princípio derivado do direito aplicável à negociação coletiva é o da 

intangibilidade dos contratos, pelo qual ninguém é obrigado a contratar. Porém, 

tendo o feito de forma valida é compelido a cumprir o acordado. Este princípio tem 

como finalidade precípua a manutenção da segurança jurídica, sem furtar-se da 

proteção à boa-fé e a finalidade social do contrato. 

Mais um princípio basilar da negociação coletiva é o da transparência na 

prestação de informações, que, como os demais, gravita em torno da boa-fé. É 

considerado inerente a qualquer processo de negociação coletiva, buscando 

legitimar a prestação de informações, a fim de que a parte contrária possa, de forma 

pertinente, tomar decisões acertadas. No concernente as informações sigilosas, a 

Convenção nº. 163 da OIT reza que é vedada a proibição por parte do empregador 

da prestação deste tipo de informações, contudo, condiciona ao compromisso de 

que as mesmas serão tratadas como tais. 

Intrinsecamente associado ao princípio anterior, temos o princípio da 

razoabilidade. Este trata do dever de agir de forma responsável e moderada, 

visando o consenso, sempre que possível. De nada adianta exigências irracionais 

pelos trabalhadores, se a realidade econômico-financeira do empregador não é 
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suficientemente satisfatória para cumpri-las (GIUGNI, 1991). Ademais, a busca do 

processo negocial por um ajuste sensato deve estar assentada na análise de 

propostas razoáveis. 

Como conseqüência do acordo sensato, almeja-se o alcance da paz social. 

Princípio este, que consiste na trégua entre as partes no transcorrer do processo 

negocial, bem como, no caso de êxito, durante a vigência do pacto celebrado após a 

negociação coletiva. 

Com fins a consecução de um termo de ajuste que represente a realidade, 

observamos a necessidade do Estado de, temporariamente, despir-se de sua 

posição de superioridade hierárquica para negociar em igualdade de condições com 

os sindicatos dos servidores públicos, de maneira a diminuir os entraves da 

efetivação do princípio da isonomia, resguardando a finalidade social do Estado 

Democrático de Direito em que consiste o Brasil. Vale destacar que o conceito de 

igualdade deve ser aplicado de forma relativa, tratando desigualmente os díspares 

na medida em que se desigualam (MORAES, 2008). 

Intimamente relacionado à igualdade, o princípio do contraditório garante as 

partes o direito de ação e reação, ou seja, consiste no cerne do processo de 

negociação que é o diálogo, pelo qual serão confrontadas as idéias e posições, 

visando à consecução de um termo comum. 

Consagrado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, segundo o 

qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei”, bem como no art. 37, entre os princípios que regem a Administração 

Pública, o princípio da legalidade constitui, sobretudo, uma garantia para os direitos 

individuais. 

Tratando-se de administração pública, ressaltamos a necessidade dos 

princípios antes mencionados se adequarem ao princípio da legalidade, que vincula 

os atos administrativos dos gestores públicos, visto que na seara privada aos 

indivíduos é permitido fazer tudo que a lei não veda, enquanto na pública apenas o 

que ela expressamente autoriza. 

Há de se ressaltar que o fato de a negociação coletiva não ter sido prevista 

na Constituição Federal de 1988, e ter sido revogado o art. 240, alínea “d”, da Lei 

8.112/90, que a previa, não haveria porque criar óbice a este procedimento 

democrático de autocomposição dos conflitos trabalhistas, já que sabemos que 
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atualmente o princípio da legalidade é visto sob dois prismas, quais sejam, a 

legalidade em sentido estrito e em sentido amplo. 

Segundo o princípio da legalidade em sentido estrito, como bem delineia 

Moraes (2004, p.71), assevera-se que “apenas por instrumentos legais, formatados 

de acordo com as regras do processo legislativo constitucional, pode-se instituir 

obrigações, visto que estes expressam a vontade geral”. Como conseqüência da 

legalidade strictu sensu, constatamos a flagrante inconstitucionalidade de acordo ou 

convenção coletiva que vise à alteração da remuneração dos servidores públicos, já 

que a Carta Magna é explícita em seu art. 37, inciso X, ao relatar que se exige lei em 

sentido formal “para a fixação e alteração de vencimentos e subsídios para os 

servidores públicos”, constituindo, para parte da doutrina, matéria inacessível por 

meio de negociação coletiva. 

Noutro sentido entendemos que, apesar da reserva legal, questões de cunho 

financeiro podem ser tratadas no processo de negociação coletiva, porém, sua 

implementação deverá ser por norma legal strictu sensu, ao invés dos costumeiros 

instrumentos da convenção ou acordo coletivo. 

O debate acerca das questões orçamentárias estatais nada mais é que a 

consolidação do Estado Democrático de Direito, visto que a legalidade, mesmo em 

sentido estrito, precisa ser adotada com fins a resguardar o interesse público e não 

do governante detentor do poder em determinada ocasião. 

Consoante a posição de Demari (2009) ressaltamos a idéia de que o 

ordenamento constitucional deve ser interpretado de forma a maximizar a 

compatibilização dos princípios existentes, descartando, portanto, a tese de que 

para a aplicação do princípio da estrita legalidade precisa-se extrair dos servidores 

públicos o direito à negociação coletiva, fruto da liberdade sindical elencada na 

Carta Maior. 

Em sentido amplo, conforme destaca Di Pietro (2004), a legalidade abrange 

todos os demais princípios do direito, já que em seu esteio está a obediência aos 

princípios e valores presentes no alicerce do ordenamento jurídico, bem como, a 

obediência à norma legal. 

Desse modo, a legalidade deve ser entendida não apenas como a subsunção 

do fato a norma legal, mas como vetor direcionador dos atos administrativos e da 

interpretação jurídica dos fatos sociais, na consolidação do Estado Democrático de 
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Direito, assegurando aos administrados que não ficarão ao alvedrio dos governantes 

(GOUVEIA, 2010). 

 

1.2. NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO SETOR PÚBLICO E SUAS 

PECULIARIDADES LEGAIS 

 

 

Inicialmente, nesta seção foi efetuado um levantamento do histórico da 

administração pública brasileira em paralelo com o histórico da negociação coletiva 

no setor público do Brasil, seguindo com o levantamento de alguns conceitos 

necessários ao entendimento das peculiaridades legais inerentes ao tema e 

presentes na Constituição Federal de 1988, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na 

Lei 4.320/64, que trata do orçamento público brasileiro. 

 

1.2.1. A negociação coletiva na administração pública 

 

 

Na negociação coletiva, partimos do pressuposto que o homem é um ser 

gregário, necessitando do relacionamento com seus semelhantes para exteriorizar 

suas atividades e do direito para proteger esta atividade dentro do todo social (RAÓ, 

2004). Observamos a inserção da negociação na sociedade desde o seu 

surgimento, pois como destacam Lewicki, Saunders e Minton (2002, p.17) “as 

pessoas negociam o tempo todo”, não sendo uma atividade reservada àqueles 

profissionais especializados em tal trabalho. 

Nos processos de negociação, em função do jogo de critérios utilizado, se 

busca um resultado satisfatório para ambas as partes a partir da satisfação dos 

interesses e valores de cada um (DUZERT, 2007). Conforme enfatizam Lewicki, 

Saunders e Minton (2002, p.19), “quando negociamos, esperamos dar e receber”, 

não obstante, existam processos negociais que pela desproporção entre o poderio 

das partes prevaleça a posição da mais forte. 

Ciente de que o Estado precisa de seus servidores, bem como os servidores 

necessitam do Estado, observamos que ambos têm objetivos interligados, 

caracterizando uma relação de interdependência das partes, característica presente 



 

 

21 

 

em qualquer processo de negociação coletiva. Corroborando com a idéia, Lewicki, 

Saunders e Minton (2002) entendem que as partes têm consciência que suas 

posições no processo negocial podem ser influenciadas pelo outro. Por isso, os 

resultados advindos do processo negocial não provêm de um equilíbrio definido 

externamente, mas do jogo entre as partes (DUZERT, 2007). 

Buscando compreender o posicionamento da parte contrária passou-se a 

utilizar também na negociação coletiva a Teoria dos Jogos, embora sua aplicação 

tenha a limitação imposta pela necessidade de que todos os negociadores tenham 

informações perfeitas e completas LEWICKI, SAUNDERS E MINTON (2002). 

Destaca Duzert (2007) que, em vários processos negociais, é impossível saber a 

verdade quanto aos interesses e preferências dos negociadores. 

As limitações existentes nos processos de negociação coletiva não ofuscam a 

importância de tal instrumento de solução de conflitos trabalhistas, principalmente no 

que tange a busca pelo equilíbrio social e pela paz nas relações laborais. 

Ainda, levando em conta a necessidade da prestação dos serviços públicos 

sem interrupção, a negociação coletiva pode ser vista como uma ferramenta para 

aperfeiçoar o relacionamento entre as partes, visando o atendimento de seus 

anseios. 

Já a administração, em sentido lato, consiste no ato de planejar, organizar, 

dirigir e controlar afim de que se assegure a realização de determinados objetivos de 

forma efetiva. 

Quanto à administração pública existe um consenso na doutrina jurídica que a 

expressão suscita dúvidas, principalmente pela confusão doutrinária de confundi-la 

ora com os órgãos administrativos ora com a função administrativa. 

Em sentido objetivo, a administração pública “deve consistir na própria 

atividade administrativa exercida pelo Estado por seus órgãos e agentes, 

caracterizando, enfim, a função administrativa” CARVALHO FILHO (2005, p.9), 

predominantemente exercida pelo Poder Executivo. 

Consoante Di Pietro (2004), o sentido objetivo do termo administração pública 

é utilizado para designar os órgãos do aparelho estatal que detém a incumbência de 

executar os planos governamentais. 

Unicamente com o intuito de maximizar o entendimento do presente trabalho, 

faremos um breve relato sobre o histórico da administração pública brasileira. 
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Desde a época do Império até meados de 1930 a Administração Pública 

brasileira foi marcada pela confusão entre o patrimônio público e o privado, além das 

práticas nocivas a res publica como o empreguismo, a corrupção e o nepotismo, 

visto que o imperador era considerado dono do Estado. Cabe destacar que nesse 

período o poder econômico era de grande valia nas relações com a Administração 

Pública, possuindo a elite agropecuarista, considerada poder dentro das instituições 

estatais, capacidade para efetuar o ingresso de pessoas no serviço público a partir 

da troca de favores políticos e econômicos. 

A derrocada da elite agrícola, concomitantemente com a recessão de 1929, 

aumentou a responsabilidade estatal pelo desenvolvimento econômico e social, 

gerando a necessidade de uma substancial mudança na administração pública que 

resultou na proeminência do modelo burocrático de administrar. A criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP e a política de recursos 

humanos pautada na meritocracia são evoluções ao modelo anterior, mas, o fato de 

a Administração Burocrática ser considerada um fim em si mesma, levando ao 

excesso de formalismo nos procedimentos, tornou-a excessivamente dispendiosa, 

ineficaz e lenta. 

O foco em mecanismos de controle visando a realização das atividades, em 

conformidade com o que estava planejado, desviou em muitas oportunidades o 

enfoque nos resultados, gerando uma administração incapaz de solucionar parcela 

dos problemas da escola Patrimonialista e voltada para o interior do próprio aparelho 

estatal. Com o fim de solucionar os pontos negativos das escolas anteriores e com 

filosofia oposta ao modelo burocrático surgiu o modelo de administração gerencial. 

A gênese da Administração Pública Gerencial no Brasil foi o Decreto-Lei nº. 

200/1967 que mudou o foco dos procedimentos para os resultados, adotando, como 

na escola anterior, ferramentas de controle, desta vez feito a priori através da 

instituição do planejamento e orçamento. Destaca-se, ainda, a descentralização 

funcional das atividades estatais para a administração indireta em busca da 

obtenção da flexibilidade e dinamismo presentes na iniciativa privada.  

O processo de mudança para a administração gerencial veio de forma mais 

efetiva a partir de 1995, com a publicação, pelo Ministério da Administração Federal 
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e Reforma do Estado (MARE), do documento denominado de Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado2 (1995, p.13), apresentando que: 

Pretende-se reforçar a governança - a capacidade de governo do Estado - 

através da transição programada de um tipo de administração pública 

burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle 

interno, para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, 

voltada para o atendimento do cidadão. O governo brasileiro não carece de 

"governabilidade", ou seja, de poder para governar, dada sua legitimidade 

democrática e o apoio com que conta na sociedade civil. Enfrenta, 

entretanto, um problema de governança, na medida em que sua capacidade 

de implementar as políticas públicas é limitada pela rigidez e ineficiência da 

máquina administrativa. 

Observamos que tais mudanças dependem de reformas no modelo da gestão 

de carreira dos servidores, bem como, no perfil dos mesmos. Afinal os servidores 

públicos são os responsáveis pela execução dos serviços voltados ao cidadão-

cliente. 

De forma análoga à evolução histórica da administração pública brasileira, 

realizaremos um breve relato acerca da negociação coletiva no Brasil, visando 

facilitar o entendimento do leitor da situação atual deste instrumento de 

autocomposição de conflitos trabalhistas no setor público. 

Nos períodos em que vigoraram o modelo patrimonialista e o burocrático de 

administração, os servidores públicos não foram contemplados por diplomas legais 

que assegurassem direitos aplicáveis direta ou indiretamente ao processo de 

negociação coletiva no setor público. Já os trabalhadores da iniciativa privada 

tiveram os direitos a pluralidade e liberdade sindical, pré-requisitos do processo de 

negociação coletiva, instituídos pela Lei 1.637, de 05 de janeiro de 1.907, período 

em que vigorava, na administração pública, o modelo de administração 

patrimonialista. No tocante ao direito de greve, o amparo legal só ocorreu em 1º de 

junho de 1964, com a entrada em vigor da Lei nº 4.330, contemplando mais uma vez 

apenas os que laboravam na iniciativa privada. 

                                                           
2 Entende-se por aparelho do Estado a administração pública em sentido amplo, ou seja, a estrutura 
organizacional do Estado, em seus três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e três níveis 
(União, Estados-membros e Municípios). O aparelho do Estado é constituído pelo governo, isto é, 
pela cúpula dirigente nos três Poderes, por um corpo de funcionários, e pela força militar. 
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Demari (2009) afirma que até a promulgação da Constituição Federal de 1988 

os servidores públicos sequer compunham uma categoria de profissionais, haja vista 

a diversidade de regimes jurídicos presentes na administração pública, advindos das 

contratações marcadas pelas práticas clientelistas. O senso de coletividade, pré-

requisito à negociação coletiva, inexistia no serviço público enquanto classe de 

trabalhadores, pois os mesmos agiam de forma corporativista de acordo com o 

estamento em que estava inserido, relegando a segundo a identidade coletiva. 

Uma considerável evolução rumo à implantação da negociação coletiva para 

dirimir os conflitos dos servidores civis com o Estado, se deu com o advento da 

Constituição Federal de 1988, que, estendeu aos mesmos, direitos atinentes a 

negociação coletiva, ainda que de forma incipiente. Como ícone, entre esses 

direitos, a previsão do direito à liberdade de associação sindical e o direito de greve 

dos servidores públicos civis, peças fundamentais no processo de autocomposição 

coletiva de interesses. Quanto aos militares, os referidos direitos continuam 

proibidos. 

Ressalte-se que a Carta Magna de 1998, apesar de prever o direito de greve 

para os servidores públicos civis, não o positivou de forma que proporcionasse sua 

entrada em vigor, já que o fez por meio de norma de eficácia limitada. 

Com redação modificada pela Emenda Constitucional 19/1998, o art. 37, 

inciso VII, a Constituição Federal descreve que “o direito de greve será exercido nos 

termos e nos limites definidos em lei específica”. Observamos, no entanto, que a 

ocorrência dessas limitações se dá pela presença de vestígios da concepção 

autoritária de Estado, a qual não admitia a existência de conflito de interesses entre 

os servidores e o Poder Público, visto que a vontade do agente era entendida como 

a reprodução pura e simples da vontade estatal (DEMARI, 2009). 

Apesar de o direito de greve não poder ser exercido pelos servidores públicos 

e, considerando que o mesmo é uma das principais ferramentas do processo de 

negociação coletiva, o legislador ordinário tentou regulamentar a negociação coletiva 

na Lei 8.112/90, conhecida como Estatuto do Servidor Público Federal, quando em 

sua redação original assegurou, no art. 240, alínea d, ao servidor público civil o 

direito à livre associação sindical e outros dela decorrentes, como o direito à 

negociação coletiva. Destaca-se, no entanto, que o Poder Executivo vetou tal 
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dispositivo legal, embora, em momento posterior, o legislativo tenha mantido a 

redação original.  

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (Adin) 492, consoante posicionamento do Poder Executivo, 

vedou no âmbito da administração pública qualquer possibilidade de reconhecimento 

de acordos e convenções coletivas, bem como, o entabulamento de negociações 

coletivas, julgando inconstitucional as alíneas “d” e “e” da Lei 8.112/90. Da íntegra 

do acórdão da referida Adin, é possível extrair a posição da douta Subprocuradora-

Geral da República que: 

Enquanto as relações de Direito Público caracterizam-se pela desigualdade 

jurídica das partes (Estado e administrado), nas de Direito Privado impõe-se 

a igualdade jurídica, a despeito de ser comum a desigualdade econômica. 

[...] 

Quando quis conferir ao servidor público alguns dos direitos atribuídos aos 

trabalhadores em geral, a Carta mandou aplicar-lhe os preceitos 

correspondentes (arts. 39, § 2°., e 42, parág. 11). Se ambas as categorias 

tivessem o mesmo status, os servidores públicos só por isso gozariam dos 

mesmos direitos daqueles trabalhadores, não havendo razão para a Carta 

mandar aplicar-lhes as normas que os prevêem. 

Contudo, em louvável regresso, a colenda Corte editou a Súmula n°. 679 que 

trata da vedação da fixação dos vencimentos dos servidores públicos por meio de 

convenção coletiva, não excluindo do mundo jurídico a legitimação da negociação 

coletiva, porém, mitigando a sua aplicação a assuntos que não impliquem em 

aumento de despesas com remuneração de pessoal, já que, quanto a isso, a 

administração pública é obrigada pelo princípio da estrita legalidade a respeitar 

parâmetros. 

Em inescusável retrocesso, no ano de 1997 o presidente Fernando Henrique 

Cardoso, através da edição da Medida Provisória 1595-14, convertida na Lei 

9.527/97, revogou o dispositivo que visava legitimar a negociação coletiva no serviço 

público (LEITE, 2002). 

Apesar do atraso, é transparente, ao analisarmos com bom senso, que o 

intento inicial do STF em proibir a negociação coletiva no serviço público se deu 

para resguardar o princípio da estrita legalidade, pois, segundo a norma legal, 

compete ao chefe do Executivo a iniciativa do processo legislativo que implique o 

aumento das despesas com servidores públicos (LEITE, 2002). Não se coadunando 
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com a intenção de fixar acordos sobre tal tema por meio de acordo ou convenção 

coletiva. 

Mesmo com a tentativa de cercear a permissão dos servidores públicos civis 

para negociar coletivamente, através da Lei nº. 9.527/97, o que observamos foi a 

existência material de diversos processos negociais entre o Estado e os servidores 

públicos, inobstante a nomenclatura utilizada para  operacionalização da negociação 

coletiva ser diferente da utilizada pelo setor privado, como brilhantemente destaca 

Moraes (2006, p. 7 e 8) 

[...] há margem de manobra para a Administração Pública, 

independentemente de previsão legal expressa autorizando-lhe a negociar 

com seus servidores, apreciar suas reivindicações, sem que, com isso, 

esteja se distanciando da observância aos princípios a que se vincula, na 

medida em que a Constituição Federal não fez nenhuma proibição nesse 

sentido, salvo quanto ao aumento de remuneração [...] 

Na busca da efetivação do Estado Democrático de Direito, previsto pela Carta 

Magna de 1988, e, no mesmo sentido da dinâmica social vivenciada no serviço 

público, constatamos a criação de diversas Mesas de Negociações, a exemplo da 

Mesa Nacional de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde (MNNP-

SUS) instituída em 05 de maio de 1993, através da Resolução nº 52 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Esta, com funcionamento considerado irregular, teve 

suas atividades suspensas, sendo reinstalada em 04 de junho de 2003. 

Apesar da demora na regulamentação do direito de greve dos servidores 

públicos civis, pilar da negociação coletiva, constatamos que o legislador brasileiro 

legitimou a prática do Governo Federal ao ratificar a Convenção 151 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que proporcionou aos servidores públicos civis, de 

forma legítima, a possibilidade de negociar coletivamente com o Estado. 

 

1.2.2. A negociação coletiva e a Constituição Federal 

 

 

Historicamente, os direitos fundamentais de greve e sindicalização, ícones 

num processo de negociação coletiva, foram extraídos da esfera das garantias e 

direitos dos servidores públicos no Brasil. O mesmo não constatamos na Europa, 

onde os trabalhadores, públicos ou privados, gozam de tais direitos há muito tempo. 
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A Constituição Cidadã, promulgada em 1988, apesar dos resquícios das 

Cartas anteriores, evoluiu no sentido de garantir o direito de sindicalização a todo 

servidor público civil, apesar do cerceamento mantido para os Militares contido no 

art. 142, § 3º., IV, da Constituição Federal. 

No que tange ao direito de greve, consideramos a evolução de certa forma 

inócua, já que para os Militares a proibição fora mantida e para os demais servidores 

o direito de greve deve ser exercido nos termos e limites definidos em lei específica, 

conforme destaca a Constituição Federal de 1988. De forma brilhante Silva (2009, 

p.702) destaca que: 

é quase o mesmo que recusar o direito prometido, porque, se a lei não vier, 

o direito existirá, mas seu exercício, segundo decisão do Supremo Tribunal 

Federal, fica dependendo da promulgação da lei estabelecendo os termos e 

limites, os servidores não podem deflagrar qualquer greve. (MI 20-4, rel. 

Min. Celso de Mello, in Rev. LTr, 58/647-654, 1994) 

Não obstante os limites impostos pela Carta Magna de 1988 e a ausência de 

previsão constitucional para a negociação coletiva no setor público, vemos 

evoluções. Destacamos como relevante para o tema em estudo, a aplicação do art. 

39, § 3º., do referido diploma de alguns direitos previstos no art. 7º., inicialmente 

previsto para os trabalhadores urbanos e rurais, aos servidores públicos civis. 

Em cumprimento as normas constitucionais de cunho programático, destaca-

se como principal evolução na implementação da negociação coletiva no serviço 

público a aprovação do Decreto Legislativo 206/2010 que ratifica a Convenção 151 

da Organização Internacional do Trabalho. Esta tem por escopo a extensão, aos 

servidores públicos civis, dos mesmos direitos e garantias gozadas pelos 

trabalhadores da iniciativa privada no que tange as liberdades sindicais e ao direito 

de associação. 

 

1.2.3. A influência dos limites das despesas com pessoal na negociação 

coletiva 

 

 

A partir do ano de 1990, notamos a crescente preocupação da sociedade 

brasileira com os gastos da máquina pública, refletindo-se na crescente 
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exigibilidade, frente aos políticos brasileiros, de um instrumento legal que forneça 

transparência e limites para tais despesas (SILVA, 2003). 

Nesse panorama, constatamos a aprovação das emendas Constitucionais de 

número 5/1995 e 19/1998. A primeira primou pela desestatização da máquina 

pública, em outros termos, a privatização dos serviços que não fossem típicos das 

atividades de Estado. A seguinte, em continuidade à busca pela maximização da 

eficiência no funcionamento da máquina pública, dispôs acerca dos princípios e 

normas da Administração Pública, sobretudo, dos que tratam do controle das 

finanças públicas e dos servidores e agentes públicos. 

A conscientização do controle dos gastos públicos, entre eles a limitação para 

as despesas com pessoal, teve como inspiração os instrumentos legais aplicados 

por países como Estados Unidos da América e países componentes da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (2003), como a 

Inglaterra, Suécia e Nova Zelândia Silva. 

Resguardando-nos a não fazermos juízo de valor, observamos que a Lei 

Complementar nº. 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, sofreu 

forte influência da “Fiscal Responsability Act”, aprovada em 1994 pelo legislativo 

neo-zelandês e, conseqüentemente, do Fundo Monetário Internacional – FMI, já 

que, no período, a Nova Zelândia encontrava-se em um cenário de fortes pressões 

do órgão que havia aprovado o Código de Boas Práticas na Transparência Fiscal. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, definitivamente, pode ser considerada um 

marco quanto aos instrumentos de monitoramento e fiscalização dos gastos com 

pessoal, apesar da existência de dispositivo legal anterior que tratasse do mesmo 

tema - Lei Camata - embora carecendo de instrumentos capazes de gerar a 

diminuição de tais despesas (SILVA, 2003). 

O aludido limite dos gastos com pessoal, no entanto, surgiu de forma a 

impactar diretamente os processos de negociação coletiva, já que não houve 

segregação por parte do legislador, quanto aos gastos com servidores 

comissionados ou efetivos, conforme podemos observar no art. 18 da Lei nº. 

101/2000: 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa 

total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, 

funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com 
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quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, 

fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e 

pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens 

pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições 

recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

Desta forma, os gestores públicos, com fins eleitoreiros, normalmente optam 

por preencher limite de despesas com pessoal com agentes comissionados de livre 

nomeação e exoneração, como bem destaca Madeira (2006, p. 401): 

Durante longos anos, grande parte dos cargos e empregos públicos foram 

utilizados como bancos e acolhimento de vermes incompetentes, mas bem 

influenciados politicamente, razão pela qual o funcionalismo estatal 

conquistou o estereótipo do “vagabundo bem remunerado”, muito embora 

essa não fosse a realidade da maioria dos servidores públicos. 

... 

Tudo isso contribuiu para que as despesas com pessoal a Administração 

Pública figurassem como a grande vilã da trama das contas públicas 

brasileiras. 

No instante do processo de negociação coletiva, o limite conferido pelo art. 

193 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é posto como óbice a concessão de 

benefícios financeiros aos membros efetivos das carreiras públicas, deixando em 

segundo plano o princípio constitucional da moralidade administrativa. 

Contudo, a mesma moralidade administrativa, foi contemplada no art. 21, 

parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, proibindo os gestores de 

concederem aumento aos servidores nos 180 dias que antecedem a eleição, 

podendo vir a prejudicar um processo negocial que poderia estar em curso há anos. 

 

1.2.4. A Lei 4.320/1964 e seu impacto na negociação coletiva 

 
 

Desde a antiguidade, observamos que a instituição Estado, seja qual for sua 

forma de organização, teve ao seu dispor grandes somas de recursos para efetuar o 

seu custeio e proporcionar investimentos que gerassem melhorias para a vida dos 

cidadãos.  

                                                           
3
 LC 101/2000, art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total 

com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II 
- Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
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Na idade média, entretanto, a cobrança extorsiva de tributos por parte do Rei 

João Sem Terra levou os barões e senhores feudais a exercer pressão perante este, 

com o intuito de exigir que a cobrança dos tributos fosse condicionada ao 

consentimento prévio do Conselho do Reino. Em momento seguinte, o ex-Conselho 

do Reino, agora Câmara dos Comuns, passou a exigir do Poder Real o prévio 

conhecimento de toda a aplicação dos recursos oriundos do numerário público, 

originando a idéia de orçamento (AGUIAR, 2004). 

No Brasil, a preocupação com a questão orçamentária se deu desde a 

Constituição Imperial de 1.824, quando o legislador previu em seu art. 172 que: 

“Art. 172. O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros 

Ministros os orçamentos relativos ás despezas das suas Repartições, 

apresentará na Camara dos Deputados annualmente, logo que esta estiver 

reunida, um Balanço geral da receita e despeza do Thesouro Nacional do 

anno antecedente, e igualmente o orçamento geral de todas as despezas 

publicas do anno futuro, e da importancia de todas as contribuições, e 

rendas publicas.” 

Rumo ao foco voltado para o cidadão, cerne da administração gerencial, o 

legislador brasileiro, em 1964, aprovou a Lei 4.320 com o intuito de disciplinar as 

questões orçamentárias e financeiras de todos os entes federativos. 

Apesar do imperativo do gestor público de pensar e agir de forma estratégica, 

visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, observa Cruz (2008), os 

instrumentos orçamentários muitas vezes têm sido elaborados mais por exigência 

legal do que com o intuito de se compromissar com a definição de metas e objetivos 

que tenham por fim beneficiar a administração pública ou a sociedade. 

Embora a visão da elaboração de um orçamento vinculado ao planejamento 

das atividades econômicas e sociais do Estado tenha sido contemplada com a Lei 

4.320/64, através da noção de orçamento-programa, observamos que o cunho 

político deste instrumento influencia demasiadamente a elaboração dessa 

importante ferramenta, responsável pelo planejamento estratégico estatal. 

Com a visão de mero cumprimento de requisito legal, acaba ocorrendo uma 

troca de favores entre os Poderes, principalmente nos regimes presidenciais, devido 

à ferramenta de freios e contrapesos imposta pela Constituição Federal. Este fato 

pode ser constatado claramente na faculdade que tem o Legislativo de diminuir o 

que considerar exagero na proposta orçamentária de qualquer Poder. Já no que 

tange ao Executivo, constatamos a capacidade de sanção ou veto. 
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De suma importância para a negociação coletiva no serviço público e de 

aplicabilidade obrigatória pelo art. 2°. Da Lei 4.320, o princípio da anualidade 

orçamentária, positivado no art. 34 da mesma lei, reza que “o exercício financeiro 

coincidirá com o ano civil”, demonstrando a vigência periódica do orçamento, 

caracterizando-se como um instrumento de controle dos desmandos 

governamentais. 

No mesmo sentido, observamos a exigência de prévia dotação orçamentária 

para a concessão de benefícios pecuniários aos servidores públicos civis, positivada 

na Carta Magna de 1988, conforme destaca o art. 169. 

Art. 169. [...]  

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a 

criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de 

carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 

título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 

projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

[...] 

Levando em conta que o orçamento tem vigência idêntica ao ano civil, 

observamos que qualquer processo negocial deve considerar os prazos contidos na 

Lei 4.320/64, de oito e quatro meses antes do fim do exercício financeiro, 

respectivamente, para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, 

visando efetivar o que for acordado com o Governo em termos de benefícios 

financeiros, visto que o princípio da legalidade impede a concessão de tais 

benefícios de outra forma. 

No intuito de contemplar o princípio da anualidade orçamentária, bem como o 

da legalidade, observamos que uma negociação coletiva feita de modo permanente 

e incluída no planejamento orçamentário estatal é de suma importância para os 

servidores, que terão seus anseios previstos na Lei Orçamentária, e para o Estado 

que evitará demandas surpresas e diminuirá a probabilidade de interrupção dos 

serviços públicos. 

Observamos, ainda, que o respeito à prévia dotação orçamentária para a 

concessão de benefícios pecuniários contempla o princípio constitucional da 

moralidade, já que, para a sociedade, poderia ser considerado como imoral aqueles 
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benefícios concedidos com fins diversos, sem qualquer respaldo num planejamento 

sério, pautado num estudo do impacto orçamentário e financeiro de tais medidas. 

 

1.3. A EXPERIÊNCIA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA AGU NO 

PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA DA IMPLANTAÇÃO DO PCCR 

 

 

Na seção seguinte, foi realizado um breve histórico da advocacia pública no 

Brasil, seguindo com algumas considerações inerentes a carreira administrativa da 

Advocacia-Geral da União e ao processo de negociação coletiva que visa a 

implantação do plano de cargos e carreira para os servidores administrativos do 

Órgão. 

 

1.3.1. Histórico da advocacia pública no Brasil 

 

 

De forma incipiente, a Constituição Imperial de 1.824 ao versar em seu art. 48 

que “No Juizo dos crimes, cuja accusação não pertence á Camara dos Deputados, 

accusará o Procurador da Corôa, e Soberania Nacional”, resguardou aos membros 

do Ministério Público, a competência para tratar dos processos criminais, 

silenciando, entretanto, quanto à defesa do Estado. 

Continuou com estrutura semelhante até a Carta de 1.946, que embora 

mantendo a cargo do Ministério Público Federal a representação da União nos 

diversos juízos e tribunais, inovou no sentido de facultar a representação pelo 

Ministério Público Estadual nas comarcas interioranas. Vale destacar a instituição de 

outro órgão, a Consultoria-Geral da República, responsável pela assessoria jurídica 

do Poder Executivo Federal. 

Na confusa tarefa do Ministério Público de defender judicialmente os 

interesses da União, e ao mesmo tempo os da sociedade brasileira, destacamos a 

posição do eminente Ministro do STF Sepúlveda Pertence citado por Faria (2008, p. 

12). 

Aos poucos, foi-se gerando uma longa corrente contrária a essa 

equivocidade da posição do Ministério Público que se, de um lado, queria 

imparcial, independente, desvinculado e de outro, se punha como 
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representante judicial das entidades de Direito Público, envolvendo uma 

necessária, uma inevitável relação de confiança com o Executivo, com o 

responsável pela administração da coisa pública. 

É que qualquer proposição de um estatuto de independência do Procurador-

Geral em relação ao Executivo levaria consigo a impossibilidade da 

manutenção dessa dupla função. Na medida em que, exatamente por 

responsável político pela administração pública e pelo patrimônio público, 

ao Chefe do Poder Executivo não se podia jamais negar uma relação de 

estrita confiança com quem fosse o Chefe da Advocacia da União. 

Com a intenção de sanar o problema da duplicidade de atribuições do 

parquet, o legislador pátrio, na Constituição Federal de 1988, destacou a Advocacia 

Pública, em companhia da Defensoria Pública, do Ministério Público e do advogado, 

no capítulo das funções essenciais à justiça 

A partir daí a representação judicial e extrajudicial dos interesses da União 

passariam à competência da Advocacia-Geral da União, assim como a assessoria e 

consultoria jurídica do Poder Executivo (FREITAS, 2008). Como bem destaca Faria 

(2008), tal medida estava condicionada a ulterior aprovação de lei complementar, 

deixando nesse período de vácuo legislativo a defesa a cargo do Ministério Público 

Federal, ressalvadas as causas de natureza fiscal que tinham como responsável a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Com a aprovação da Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, lei 

complementar n°. 73, de 10 de fevereiro de 1993, as atividades contenciosas e 

consultivas, antes mencionadas, passaram a fazer parte do rol de atividades 

efetivamente exercidas pela Advocacia-Geral da União. Daí em diante, como bem 

explica Grazoto (2007), o advogado de Estado passou a exercer a função de 

fiscalizador da aplicação da ordem jurídica pelo gestor público, independente de sua 

função hierárquica, devendo restaurar o ato que fosse praticado de forma ilegal. 

Constitui-se, portanto, a Advocacia-Geral da União uma entidade voltada para 

a proteção jurídica da República Federativa do Brasil, buscando proporcionar 

benefícios para a sociedade conforme estabelece a Portaria AGU n° 1.521/09. 

 

1.3.2. A carreira administrativa na AGU 

 

Apesar da importância atribuída a Advocacia-Geral da União pela Carta 

Magna de 1988, constatamos que o quantitativo de recursos humanos da área meio 
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da instituição era pífio, apenas 16 servidores efetivos oriundos da extinta 

Consultoria-Geral da República. 

No que tange a situação do quadro de servidores do contencioso a situação 

era mais catastrófica. A instituição teve sua implementação sem nenhum servidor 

efetivo, sendo seu quadro inteiramente formado por servidores requisitados ou 

cedidos de ministérios, fundações, autarquias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, além dos que vieram de outros Poderes ou, até mesmo, de entes 

estatais distintos. 

Diante de tal quadro a AGU viu a necessidade de implantação de um quadro 

próprio de servidores, visto que tornaria o quadro administrativo mais estável e 

preservaria a memória da instituição. Por caminho diverso do que normalmente é 

percorrido, a Instituição não criou carreiras de apoio específicas, optou pela Lei 

10.480, de 2 de julho de 2002, a qual integrou definitivamente no quadro 

administrativo 1580 servidores de origens distintas, estimulando-os a permanecer na 

AGU com a criação de uma gratificação de desempenho específica. 

Em novembro de 2008, o quadro administrativo contava com 

aproximadamente 2050 cargos efetivos, sendo 500 criados pela Lei 11.233/05 para 

preenchimento por concurso público. O primeiro deles, realizado em 2006, visou, 

inicialmente, o provimento de 336 cargos, divididos conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Quadro de vagas disponíveis no primeiro concurso da AGU para o quadro 

administrativo. 

Cargo Quantitativo 

Administrador 200 

Contador 68 

Economista 40 

Estatístico 14 

Engenheiro 14 

Fonte: Edital n°. 1/2006 – AGU/SGAGU, de 18 de setembro de 2006 

 

Em decorrência da necessidade de pessoal, das desistências de aprovados e 

de pedidos de exoneração dos novos concursados, num segundo momento ocorreu 

o chamamento de mais candidatos, a fim de se garantir o máximo aproveitamento 

do certame. 
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Observamos, ainda, que apesar da intenção governamental de criar um 

quadro de apoio administrativo próprio para a Instituição, nada foi feito no sentido de 

impedir a convocação de funcionários cedidos de outros órgãos na validade do 

certame realizado em 2006. 

Constatamos, ainda, que a prática de solicitação de servidores de outros 

órgãos continua, apesar da abertura de um novo certame, pelo Edital n°. 01, de 28 

de abril de 2010, para o preenchimento de cargos administrativos, levando a 

instituição rumo a uma Torre de Babel no que tange ao seu corpo funcional 

administrativo. 

 

1.3.3. O processo de negociação coletiva para os servidores administrativos 

na AGU 

 

 

Conforme constatado por Lewicki, Saunders e Minton (2002, p.18) a 

negociação se dá, normalmente, por duas causas: “(1) pela necessidade de 

cooperação entre as partes para criar uma inovação, impossível de ser criada sem a 

cooperação das duas partes ou (2) para solucionar uma disputa entre as partes.” 

Noutro sentido, Martinelli (2002) entende que, praticamente, todos os 

processos negociais derivam de uma situação de conflito, sendo esses de natureza 

variada, defendendo que, a mera existência de grupos distintos, já constitui origem 

para uma situação de conflito. 

Quando trazemos a negociação para seara laboral, mais especificamente 

para a situação existente entre os servidores administrativos da AGU e a Instituição, 

observamos que sua gênese está no conflito de interesses quanto aos possíveis 

benefícios e a efetiva implantação do plano de cargos e carreira da categoria. 

Conforme os documentos coletados, observamos que a negociação de um 

plano de cargos e carreira para os servidores administrativos da AGU vem sendo 

realizada, mais enfaticamente, pela bancada sindical junto ao Governo a partir de 

2005. A Condsef (2005) informou no Relatório dos Grupos de Trabalho – Plano de 

Saúde e Saúde do Trabalhador que teria havido uma reunião com o Secretário-

adjunto do MPOG, Luis Inácio Adams, e que até outubro daquele ano sairia o projeto 

do plano de carreira para o Congresso Nacional. 
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Ciente dos problemas enfrentados pelo corpo administrativo da AGU e, em 

cumprimento ao disposto na Medida Provisória n°. 441 (MP n°. 441/08), de 29 de 

agosto de 2008, convertida na Lei n°. 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, o eminente 

Ministro do Supremo Tribunal Federal José Antonio Dias Tóffoli, na época 

Advogado-Geral da União, assinou a Portaria 3.085/SRH/MP com o objetivo de 

realizar uma análise do quadro administrativo da Instituição, visando o 

embasamento de propostas futuras que viessem a contemplar os anseios de tais 

servidores. 

Apesar de ter conhecimento que o processo negocial para a implantação do 

plano de carreira dos servidores administrativos da AGU existe faz algum tempo, 

nesse trabalho nos ateremos ao processo que se deu a partir da Portaria 

3.085/SRH/MP, de 06 de novembro de 2008, por considerarmos que, desse 

momento em diante, o plano de carreira trata dos servidores oriundos de outras 

carreiras que foram enquadrados como servidores da AGU, bem como dos que 

prestaram concurso para o órgão em 2006. 

Observamos que o início do processo se deu pela definição da agenda e do 

calendário de reuniões do Grupo de Trabalho (GT), definidas estas, inicialmente, 

para uma periodicidade mensal. Cabe destacar que segundo a MP n°. 441/08 o 

grupo de trabalho deveria concluir os trabalhos sobre a questão do plano de carreira 

dos servidores administrativos da AGU em até 90 dias, prorrogáveis por mais 20. 

O GT utilizou-se da participação do Governo, através de representantes da 

AGU e do MPOG, e da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

(Condsef), sob coordenação da Secretaria de Recursos Humanos do MPOG (SRH). 

Unânime entre os participantes do processo negocial, a questão de procurar 

conhecer melhor o corpo administrativo foi colocada como primordial para o GT, 

sendo iniciado o trabalho pelo levantamento dos dados e confecção de um 

diagnóstico acerca da situação dos servidores das atividades meio da AGU. 

Já com uniformidade de conceitos e em posse dos dados apresentados na 

fase de levantamento de informações, o Grupo de Trabalho empreendeu-se em 

realizar uma avaliação da documentação até o momento colhida, a fim de subsidiar 

a elaboração de uma proposta. 

Com a finalização da fase anterior, iniciou-se o diálogo propriamente dito, 

etapa esta marcada por discussões em busca dos pontos consensuais e divergentes 
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que serviriam de subsídio para a contenda de questões inerentes ao quadro de 

pessoal da AGU. 

Por fim, constatamos a criação de uma minuta de Plano de Carreira que até o 

fim da gestão de Antonio Dias Tóffoli foi discutida pela AGU com o MPOG e a 

Condsef, a fim de viabilizar sua implantação, visto que a própria instituição, por meio 

de documentos oficiais, reconhecia a premência da implantação de tal Plano, 

conforme destaca o Relatório Final do Grupo de Trabalho, datado de junho de 2009, 

em seu item 5.3.1: 

Os representantes da AGU informaram acerca da razoabilidade e da 

necessidade intrínseca de corpo administrativo especializado, por ser a 

advocacia pública direcionada a consultoria e assessoramento do Poder 

Executivo e à representação judicial e extrajudicial da União (Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo o Ministério Público Federal) 

[...] desenvolvendo atribuições específicas, constituindo-se em instituição 

única, enquanto função essencial à justiça, nos termos do art. 131 da 

Constituição Federal. 

[...] 

O Quadro de Pessoal Administrativo da AGU está alocado, principalmente, 

nas áreas jurídicas, auxiliando o advogado público na defesa dos interesses 

coletivos, dando desta a especificidade do trabalho, uma das características 

para a proposição de Carreira própria. 

Não obstante a reconhecida necessidade da implantação do Plano de 

Carreira, observamos que sucedeu o término das atividades do Grupo de Trabalho, 

mas as reuniões entre as bancadas sindical e governamental continuaram no ano de 

2010.  

Com a apresentação, pelo Governo, da proposta para a criação da carreira de 

atividade-meio da AGU em abril desse ano, observamos que o trabalho até então 

construído pelo GT começara a ruir, haja vista a sugestão da criação de uma 

“carreira vazia”, ou seja, contemplando apenas aqueles aprovados em concursos 

que ainda estão por vir, deixando sem solução a problemática dos servidores que 

hoje compõem a Casa, conforme destaca o Relatório – Reunião da Condsef com a 

SRH/Planejamento de 22/04/2010. 

No mesmo sentido, de forma míope ao que foi construído pelo Grupo de 

Trabalho supra-institucional, o Governo apresentou ainda uma estrutura 

remuneratória para os servidores de nível superior idêntica a da Carreira de Analista 
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de Políticas Sociais, apesar de ter o pleno conhecimento de que as atribuições são 

distintas. 

Sem maiores delongas, por parte do Governo, no processo negocial dos 

servidores administrativos da AGU, constatamos o sepultamento do envio do projeto 

de lei que criaria a carreira, conforme destaca matéria de capa do Esplanada Geral 

(2010, p.1): 

Inaceitável: governo rompe acordos e ainda não encaminhou PL ao 

Congresso Nacional 

Até o fechamento desta edição, o governo não havia encaminhado ao 

Congresso Nacional o projeto de lei contemplando as reivindicações 

previstas nos acordos firmados em vários meses de negociação com 

diversos setores do Executivo, representados pela Condsef, alguns 

inclusive, foram determinantes para o encerramento de greves. O prazo 

final para incluir os recursos no Orçamento 2011, segundo o governo, era 

até o sábado, 3.07 [...] 

Contrariando a razoabilidade e a boa-fé, princípios inerentes a qualquer 

processo de negociação coletiva, observamos o envio de um e-mail4 pela AGU aos 

seus servidores, datado de 15 de julho de 2010, período eleitoral, relatando que: 

 “O projeto de lei terá encaminhamento ao Congresso Nacional somente 

após a eleição presidencial, em virtude de posicionamento do governo de 

legar ao próximo Presidente eleito a decisão, com relação a este e a outros 

projetos dessa natureza” 

Apesar da iniciativa da eminente Instituição, o fato nos intrigou, fazendo com 

que busquemos explicações junto a gestores, sindicalistas e servidores acerca do 

que realmente vem entravando o envio ao Legislativo do projeto de lei que visa 

implantar o Plano de Carreira dos Servidores Administrativos da AGU. Contudo, em 

sentido contrário, ao fim do prazo para inclusão de novas despesas na Lei 

Orçamentária Anual de 2011 visto a vigência da lei eleitoral, constatamos a 

aprovação da Lei n°. 12.278, de 30 de junho de 2010, criando 71 cargos do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores na estrutura da Advocacia-Geral da União. 

 

 

                                                           
4
  AGU. Plano das Carreiras Administrativas da AGU. Brasília: AGU, 15 de julho de 2010. E-mail. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O trabalho realizado consiste num estudo de caso, com abordagem 

qualitativa, tendo caráter exploratório, que teve como alvo os participantes dos 

grupos de discussão na internet denominados de “administrativos_agu”, composto 

por 291 membros majoritariamente oriundos do único concurso para carreira 

administrativa da AGU e “agu_adm”, com 593 membros, sendo a maioria de 

servidores originários de outros órgãos da administração pública cedidos ou 

optantes pelo quadro administrativo da advocacia pública federal, chegando, 

portanto, ao universo escolhido. 

Foram adotadas várias técnicas de coleta de dados, quais sejam: pesquisa 

em sítios da internet, pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, observação do 

ambiente laboral e questionários. Ressaltando, porém, que a vasta utilização de 

pesquisa bibliográfica e jurisprudencial se deu visando, principalmente, o 

embasamento teórico do estudo. 

Utilizamos também a aplicação de dois questionários aos integrantes dos 

grupos de discussão, sendo o primeiro direcionado aos gestores e o segundo aos 

demais servidores. Ambos contendo 10 perguntas do tipo fechada de múltipla 

escolha e duas do tipo Likert de 5 pontos, variando de “discordo totalmente” a 

“concordo totalmente”. O questionário dirigido aos gestores foi encaminhado por e-

mail, já o instrumento destinado aos servidores ficou disponibilizado em meio digital 

por três dias nos grupos de discussão com avisos solicitando o preenchimento. 

Após o levantamento de dados, os resultados foram tabulados, extraindo-se 

gráficos e quadros a partir da utilização do software Microsoft Excel. Esses dados 

foram utilizados para análise quantitativa, para a extração da freqüência e média das 

questões fechadas e, no que tange as questões baseadas no modelo Likert, para 

fazer a correlação peso x freqüência, visando obter o Ranking Médio (RM). Nestas 

questões o peso foi dimensionado conforme o valor marcado em cada assertiva, ou 

seja, variou de 1 para “discordo totalmente” até 5 para “concordo totalmente”. 

Em seguida, os dados foram analisados de forma qualitativa, utilizando a 

análise de conteúdo, visando inicialmente averiguar a noção da importância da 

negociação coletiva no setor público, seguindo rumo a verificação da percepção da 
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aplicabilidade de variados instrumentos legais nos processos de negociação 

coletiva. Avaliamos também o nível de satisfação e credibilidade das instituições 

envolvidas na negociação coletiva em curso na AGU, bem como as expectativas dos 

servidores administrativos da AGU no que tange ao legado de tal negociação. 
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3. RESULTADOS 

 

 

Inicialmente, tratando do questionário aplicado aos servidores que não 

participaram das negociações do plano de cargos e carreira da AGU, presente no 

Apêndice A desse estudo, analisamos a pergunta um que se destinava a averiguar a 

faixa etária desses servidores. 

 

 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos servidores da AGU 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

O gráfico 1 demonstra que 64,29% dos respondentes têm entre 25 e 35 anos 

de idade; 7,14% dos respondentes têm entre 36 e 45 anos de idade; 21,43% dos 

respondentes possuem entre 46 e 55 anos de idade; enquanto 7,14%  dos 

respondentes estão na faixa etária entre 56 e 65 anos de idade; não existem 

servidores na faixa etária acima de 65 anos de idade, conforme se observa no 

gráfico. 

Analisando os dados obtidos pelas respostas da questão um observamos que 

no geral a AGU tem um quadro de servidores jovem, já que mais de 70% (setenta 

por cento) dos seus servidores possuem 45 anos ou menos. 

O gráfico 2 trata da questão referente ao nível de qualificação dos servidores 

em atividade na AGU, dividindo-o pela escolaridade dos respondentes. 
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Gráfico 2 – Nível de qualificação dos servidores administrativos da AGU 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

O Gráfico 2 mostra que não há respondentes com ensino fundamental 

incompleto, ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto. Continua 

mostrando que 14,29%  dos respondentes têm o ensino médio completo; 9,68% dos 

respondentes possuem o ensino superior incompleto; 26,05%  dos respondentes 

possuem o nível superior completo; 21,43% dos respondentes possuem pós-

graduação incompleta; já os 28,57% possuem pós-graduação completa. 

Avaliando as respostas da questão dois constatamos que a AGU tem um 

quadro de servidores administrativos com alto nível de qualificação, já que 

exatamente a metade do seu corpo funcional possui ao menos uma pós-graduação 

incompleta. 

O Gráfico 3 traz os índices de respostas para o questionamento da categoria 

do cargo que o servidor ocupa. Constatamos então que a maioria dos respondentes 

ocupam cargos de nível superior e médio, respectivamente, com 50,42% 

respondentes para o cargo de analista de nível superior; seguido por 36,55% 

respondentes que ocupam cargo de técnico de nível médio. Ambos sem ocupar 

cargos em nível de gerência ou coordenação.  
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Gráfico 3 – Categoria de cargos dos servidores administrativos da AGU 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

Observamos ao analisar o Gráfico 4, referente a segmentação dos 

servidores por área de atuação, reflete que a maior parte do contingente 

administrativo da AGU está a serviço da parte que cuida da atividade contenciosa da 

instituição, com 41,18% exercendo suas atividades de forma vinculada a 

Procuradoria-Geral Federal e 38,66% na Procuradoria-Geral da União. Nas 

atividades tipicamente administrativas temos o restante dos respondentes, somando 

20,17%. 

 
Gráfico 4 – Segmentação dos servidores por área de atuação. 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

A próxima questão busca analisar o tempo de serviço público dos servidores 

administrativos da AGU, conforme podemos observar no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Tempo de serviço público dos servidores 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

Observando o gráfico acima constatamos que a AGU tem 

predominantemente servidores novos no serviço público, pois destacamos que 

41,60% dos respondentes têm cinco anos ou menos de serviço público. Quando se 

analisamos os que possuem menos de uma década de serviço público o percentual 

sobre para mais de 60% dos respondentes, corroborando com a idéia que a 

instituição tem um quadro administrativo jovem. 

Fazendo alusão a questão que busca distinguir em que categoria de 

servidores está inserido o respondente, observamos o Gráfico 6 a seguir. 

 
Gráfico 6 – Categoria de servidor da AGU 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 
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Ao avaliar o gráfico supra exposto observamos que 31,93% dos 

respondentes são provenientes do certame de 2006; 19,75% passaram a fazer parte 

da AGU pelo enquadramento da Lei 10.480, de 02 de julho de 2002; 44,96% dos 

servidores em exercício na AGU são cedidos de outros órgãos; e 3,36% se 

enquadram na categoria de outros. Fato que influencia diretamente no exercício do 

direito de greve, visto que, aproximadamente, metade dos servidores trabalhando na 

AGU são de fato do seu quadro administrativo. 

A análise do Gráfico 7 buscou verificar o quantitativo de servidores 

administrativos ocupantes de cargos em comissão na estrutura da AGU. 

 

 
Gráfico 7 – Servidores ocupantes de cargo em comissão 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

Ao analisar o gráfico acima observamos que apenas 7,14% dos 

respondentes ocupam cargos em comissão, enquanto os 92,96% restantes não 

ocupam qualquer tipo de cargo de livre provimento e exoneração, demonstrando por 

conseguinte que este tipo de cargo é quase que exclusivamente privativo dos 

membros das carreiras jurídicas da AGU. 

No Gráfico 8, alusivo ao nível de filiação em entidades sindicais dos 

servidores administrativos da AGU. Constatamos que 78,57% dos servidores da 

AGU não são filiados a qualquer sindicato, enquanto 21,43% participam das 

entidades representativas de classes, fato que reflete a desagregação das carreiras 

administrativas da AGU, visto que existem servidores de origens diversas. 
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Gráfico 8 – Quantitativo de servidores filiados a entidades sindicais 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

No que tange a importância da negociação coletiva para a solução de 

conflitos trabalhistas observamos que as respostas resultaram num RM de 4,21, 

entre os 238 respondentes. Nesse sentido podemos afirmar que os respondentes 

consideram relevante a utilização coletiva relevante na solução dos conflitos 

laborais, corroborando o posicionamento doutrinário acima exposto. 

No que trata da utilização da negociação coletiva no setor público, o RM de 

4,57 indica que os respondentes são favoráveis a utilização da negociação coletiva 

nas tratativas trabalhistas do setor público, levando a crer que consideraram 

importante a aprovação da Convenção da OIT de número 151 que trata da 

negociação coletiva no setor público. 

O Ranking Médio obtido na análise das assertivas referentes à obtenção de 

benefícios para os trabalhadores e para a administração pública, 4,14 e 4,21, 

respectivamente, indicam que os respondentes acreditam que a utilização da 

negociação coletiva gera benefícios tanto para a classe trabalhadora quanto para a 

administração pública. 

Quanto a importância da elaboração de um instrumento legal para 

regulamentação da negociação coletiva no setor público, observamos no Gráfico 9 

que 78,57% dos respondentes marcaram o nível 5, ou seja, concordo totalmente. 

Quando analisamos o RM para a mesma questão constatamos que o mesmo 

alcançou 4,79 o que demonstra que a maioria considera a importante tal 

regulamentação. 
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Gráfico 9 – Importância da elaboração de instrumento legal que regulamente a negociação 

coletiva no setor público 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

Quando analisamos as respostas do questionamento quanto ao plano de 

cargos e carreira como prioridade no processo de negociação em curso na AGU, 

constatamos a obtenção do RM 3,36, o que indica que para a maioria é a prioridade, 

porém ao analisarmos a questão no Gráfico 10 constatamos, também, que parcela 

considerável, apesar de minoritária, não o considera como prioridade. 

 

 
Gráfico 10 – Nível de prioridade do plano de cargos e carreira na atual negociação coletiva da 

AGU 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 
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Quando tratamos da possibilidade de satisfação das expectativas dos 

respondentes do atual processo de negociação constatamos um cenário de 

pessimismo, exposto pelo RM de 1,71 nas respostas. Este pessimismo juntamente 

ao descrédito dos entes envolvidos na negociação, como veremos a seguir, são 

indícios do que pode está causando o esvaziamento da carreira administrativa da 

AGU, principalmente daqueles advindos do concurso realizado em 2006. 

A relação com a alta administração da Instituição não é considerada boa 

pelos respondentes, haja vista o Ranking Médio de 1,79 observado na análise das 

respostas ao questionamento se “a relação da cúpula da AGU com seus servidores 

é considerada boa. 

No mesmo sentido, o RM de 1,29 demonstra a insatisfação dos 

respondentes quanto à postura dos gestores da AGU na condução do processo 

negocial em curso, colaborando para o pessimismo dos servidores administrativos 

no que tange ao legado da negociação coletiva em curso. 

Baixa também é o RM de 1,86 na análise das respostas do questionamento 

que trata da prioridade para a AGU da implementação do plano de cargos e carreira 

dos servidores administrativos, demonstrando que os respondentes não crêem que 

tal implementação seja algo prioritário para a Instituição. 

Com um RM de 4,01 observamos que a maioria dos respondentes acredita 

que a aplicação de diferentes instrumentos legais dificulta o êxito do processo de 

negociação coletiva da AGU. 

Conforme podemos observar no Gráfico 11, é praticamente unânime a 

concordância dos respondentes quanto à possibilidade de facilitação do processo de 

negociação coletiva a partir da implantação de um instrumento legal que a 

regulamente. Visto que nenhum dos respondentes selecionou os níveis 1 ou 2 ao 

ser questionado quanto a facilitação do processo negocial em curso na AGU a partir 

da implementação de um instrumento legal que regulamente a negociação coletiva 

no âmbito da Instituição. 
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Gráfico 11 – Facilitação da negociação coletiva após implementação de instrumento legal que 

a regulamente na AGU 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

Constatamos que o nível de conhecimento quanto aos impactos da Lei 

4.320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal nos 

processos de negociação coletiva é bom, haja vista as respostas das indagações 

concernentes a tais instrumentos legais terem contabilizado os seguintes RM 3,29, 

4,29 e 3,64, respectivamente. 

Quanto à credibilidade dos entes envolvidos no processo negocial da AGU, 

analisamos as respostas, contabilizando os RM 1,21, 2,50 e 1,21, respectivamente 

para o Governo, servidores e entidades sindicais. Os Rankings Médios demonstram 

o descrédito dos respondentes nos sindicatos que os representam, bem como nos 

seus pares. A confiabilidade no outro lado do processo de negociação, o Governo, 

também é insatisfatória. 

Na análise das respostas da indagação se a aglutinação dos servidores em 

uma única carreira é um dos benefícios que podem ser gerados pela negociação 

coletiva em curso na AGU, constatamos o RM 3,36, o que indica que os 

respondentes acreditam ser verdadeira a assertiva, levando a crer, ainda, que os 

servidores não acreditam ser benéfica a situação de desagregação atualmente 

existente no quadro administrativo do Órgão. 

Além disso, observamos que a maioria dos entrevistados nem concordam 

nem discordam que a remuneração é o principal benefício que pode ser legado do 

processo de negociação coletiva em curso. Destacamos, ainda que o RM 3,00 para 
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a questão referente a remuneração demonstra que o principal entrave colocado 

pelos negociadores governistas, nem sempre é ponto a ser alcançado pelos 

trabalhadores.  

Constatamos, pelo RM 3,64 na questão que trata da valorização dos 

servidores administrativos em termos globais, que na percepção dos respondentes 

esta valorização é um dos mais relevantes benefícios que podem ser trazidos pelo 

atual processo de negociação coletiva. 

Quanto aos benefícios com repercussão indireta, observamos que as 

respostas alcançaram um RM de 1,57, indicando que os respondentes discordam 

que estes benefícios sejam considerados entre os mais importantes a serem 

legados pelo hodierno processo de negociação coletiva da AGU. 

Infere-se do RM 3,29, que os respondentes concordam, de forma não 

acentuada, que na negociação coletiva a remuneração é o aspecto mais difícil de 

ser alterado. 

Já RM de 1,63, quando se trata dos benefícios indiretos como óbice ao 

processo de negociação coletiva em curso, reflete a discordância dos respondentes 

quanto a estes benefícios constituírem o grande óbice ao êxito do atual processo de 

negociação coletiva. 

No que tange a postura dos sindicatos, o RM de 3,57 indica que os 

respondentes acreditam que esta é um dos pontos mais dificultosos de se alterar no 

curso do processo de negociação coletiva da AGU, refletindo a importância da 

instituição sindical em qualquer processo de negociação coletiva. 

No mesmo sentido, como ponto de ainda mais difícil possibilidade de 

modificação na negociação coletiva corrente na AGU, observamos a postura 

negocial dos gestores públicos, que na análise das respostas constatamos um RM 

de 4,00. 

Constatamos, ainda, que o aparato legislativo utilizado na negociação 

coletiva em curso na AGU não é considerado pelos respondentes como algo 

complexo para ser modificado, visto que o RM da questão é de 2,29. 

Ao contrário do que os entes governamentais acreditam, haja vista a 

preocupação em impedir a negociação de questões que repercutem na área 

financeira, observamos que os respondentes se mantiveram, praticamente, neutros 

na afirmação de que a perda financeira é o principal ponto negativo caso ocorra o 
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fracasso da negociação coletiva em curso na AGU, levando  a um RM de 3,14 para 

a questão. 

Já a desvalorização da categoria é o mais relevante problema que poderá 

advir de um fracasso na atual negociação coletiva na AGU, visto que atingiu um RM 

de 4,57. Conforme podemos observar no Gráfico 11, mais de 90% dos respondentes 

concordam com a afirmativa, enfatizando, ainda, que 78,57% concordam 

plenamente. 

 

 
Gráfico 12 – Desvalorização da categoria em caso de fracasso na negociação coletiva em 

curso na AGU. 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

No que tange a assertiva que trata da manutenção de cargos diversos na 

estrutura da AGU, inferimos um RM de 3,71, levando a crer que os respondentes 

concordam com a afirmativa, levando a crer que esta é uma das conseqüências 

mais relevantes no caso do insucesso do atual processo de negociação coletiva da 

AGU. 

Destacamos, ainda, que apesar de enviarmos o questionário destinado aos 

gestores do órgão que participaram de alguma etapa do processo de negociação 

coletiva dos servidores administrativos da AGU, conforme o indicado no Apêndice B, 

por e-mail e cobrarmos reiteradamente a sua resposta, não obtivemos qualquer 

questionário respondido, prejudicando a análise da visão dos gestores do Órgão 

quanto à atual negociação coletiva dos servidores administrativos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho apresentou algumas considerações acerca da negociação 

coletiva no setor público e suas peculiaridades legais, envolvendo os instrumentos 

normativos com aplicação direta ao processo de negociação coletiva na AGU. 

Diante dessas considerações buscou-se caracterizar o corpo de servidores 

administrativos que compõem a Instituição, averiguando a percepção dos mesmos 

quanto à utilização dos diversos instrumentos legais aplicáveis à negociação coletiva 

no setor público. 

Em seguida foi observado os principais aspectos relativos a legislação 

utilizada pelos gestores públicos no processo de negociação coletiva dos servidores 

administrativos em curso na AGU. Visamos averiguar as percepções dos servidores 

administrativos quanto à importância da negociação coletiva, a necessidade de sua 

regulamentação na AGU e os seus conhecimentos acerca dos instrumentos legais 

atualmente aplicáveis no processo negocial do setor público. 

Na seqüência foi analisado o processo de negociação coletiva entre a AGU 

e seus servidores administrativos, a fim de averiguar as percepções quanto aos 

entraves, benefícios e a credibilidade dos entes envolvidos. 

Com relação ao perfil dos servidores administrativos concluímos que a AGU 

possui um quadro administrativo com elevado nível de qualificação, apesar de jovem 

e com pouco tempo de serviço público. Constatamos, ainda, que poucos ocupam 

cargos em nível de gestão ou coordenação, sendo mais da metade dos servidores 

ocupantes das carreiras de nível médio. 

Ademais, verificamos que o contingente dos servidores administrativos é 

lotado majoritariamente a serviço da parte contenciosa do Órgão; a de se ressaltar, 

ainda, que apesar do enquadramento da Lei 10.480, de 02 de julho de 2002, e do 

certame público realizado em 2006, os servidores cedidos de outros órgãos, ainda, 

são a categoria com maior contingente da AGU. 

Observamos também que o quantitativo de servidores administrativos 

filiados a alguma entidade sindical é baixo, o que pode indicar a desagregação da 

categoria no processo de negociação coletiva. Mais desprezível, ainda, é a 
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quantidade de servidores ocupantes de cargos em comissão, o que possibilita 

imaginar que a AGU é administrada por advogados. 

No que se trata da importância da negociação coletiva no setor público, 

observamos que os servidores administrativos acreditam ser relevante e benéfica 

para a administração pública a utilização de tal instrumento de autocomposição de 

conflitos trabalhistas. Bem como, de forma expressiva, revelaram ser relevante a 

elaboração de um instrumento que normatize tal prática no serviço público. 

Neste estudo, observamos que a credibilidade das instituições envolvidas no 

processo negocial frente aos servidores administrativos é baixa e, provavelmente, 

em decorrência disso o pessimismo impera quanto ao êxito da negociação coletiva. 

Constatamos, também, que os servidores administrativos têm um 

conhecimento satisfatório dos principais instrumentos legais aplicáveis aos 

processos de negociação coletiva no setor público. Os mesmos acreditam que a 

regulamentação da negociação coletiva na AGU facilitaria o processo negocial atual. 

Verificamos que o plano de cargos e carreira não é a prioridade dos 

servidores administrativos na negociação coletiva em curso. Acreditam, também, 

que o principal benefício que pode advir desta negociação é a valorização da 

categoria em termos globais o que, não necessariamente, implica em impactos 

financeiros. No mesmo sentido, acreditam que a desvalorização da categoria pode 

ser o maior problema em caso de insucesso do processo de negociação em curso. 

Averiguamos que para os servidores da Instituição a postura negocial dos 

gestores públicos é mais difícil de ser modificada do que a legislação aplicável a 

negociação coletiva, bem como a postura dos sindicatos envolvidos no processo. 

Como contribuição da pesquisa, recomendamos a AGU que minute um 

projeto de lei que regulamente a negociação coletiva no setor público, excetuando-a 

dos limites legais impostos pela legislação vigente, bem como, vinculando a 

administração pública e os servidores a cumprir o acordado no curso do processo 

negocial. 

Para estudos futuros, sugerimos a realização de pesquisas que englobem a 

esfera dos servidores públicos como um todo, objetivando atingir uma amostra mais 

representativa. Propomos, ainda, estudos junto aos parlamentares e a sociedade 

civil organizada a fim de que se discuta um projeto de lei que venha a contemplar os 

anseios dos servidores, da sociedade e da administração pública. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO UTILIZADO JUNTO AOS SERVIDORES 
ADMINISTRATIVOS QUE NÃO PARTICIPARAM DO PROCESSO DE 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA EM CURSO NA AGU 

 

Este questionário destina-se a coleta de dados, visando à elaboração da monografia para 
conclusão do curso de Pós-Graduação em Negociação Coletiva, modalidade à distância, 
realizado pela UFRGS em parceria com o MPOG. 
 

QUESTIONÁRIO – SERVIDORES 

 

1- Idade: 

(   ) De 25 a 35 (   ) De 36 a 45 

(   ) De 46 a 55 (   ) De 56 a 65 

(   ) Mais de 65   

 

2- Grau de instrução: 

(   ) Ensino fundamental incompleto (   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto (   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (   ) Ensino superior completo 

(   ) Pós-graduação incompleta (   ) Pós-graduação completa 

 

3- Enquadre de acordo com as opções a seguir o quadro que você ocupa: 

(   ) Gestor (   ) Coordenador 

(   ) Analista de nível superior (   ) Técnico de nível médio 

(   ) Auxiliar de nível fundamental   

 

4- Unidade a qual é vinculado: 

(   ) Consultoria-Geral da União (   ) Procuradoria-Geral Federal 

(   ) Procuradoria-Geral da União (   ) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(   ) Secretaria-Geral   
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5- Unidade Federativa em que está lotado: _____ 

 

6- Tempo de serviço público: 

(   ) De 1 a 5 anos. (   ) De 6 a 10 anos. 

(   ) De 11 a 15 anos. (   ) De 16 a 20 anos. 

(   ) Mais de 20 anos.   

 

7- Você está inserido em que categoria de servidores da AGU: 

(   ) Proveniente do concurso de 2006. (   ) Enquadrado na AGU pela Lei 10.480. 

(   ) Cedido de outro órgão. (   ) Outro. 

 

8- É detentor de cargo em comissão? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

9- É filiado a alguma entidade sindical? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

10- Em uma escala de 1 a 5, qual a sua opinião acerca da negociação coletiva, conforme os itens 

abaixo relacionados: 

 

Discordo                                               
Totalmente 

Concordo       
Totalmente ITENS 

 

10.1. A negociação coletiva é importante para solução 
de conflitos trabalhistas. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

10.2. A negociação coletiva deve ser utilizada no setor 
público. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

10.3. São gerados benefícios para os trabalhadores 
num processo de negociação coletiva. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

10.4. A administração pública é beneficiada com a 
negociação coletiva ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
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10.5. É importante a elaboração e um instrumento legal 
que regulamente a negociação coletiva no setor público. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

 

 

 

11- Em uma escala de 1 a 5, qual a sua opinião acerca da negociação coletiva em curso na AGU, 

conforme os itens abaixo relacionados: 

 

Discordo                                               
Totalmente 

Concordo       
Totalmente ITENS 

 

11.1. Você considera o plano de cargos e carreira como 
prioridade no processo de negociação coletiva em curso 
na AGU. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.2. O senhor(a) acha que suas expectativas serão 
alcançadas com o atual processo de negociação 
coletiva. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.3. A relação da cúpula da AGU com seus servidores 
é considerada boa. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.4. Você considera satisfatória a postura dos gestores 
da AGU na condução do processo de negociação 
coletiva em curso. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.5. A implantação do plano de cargos e carreira da 
AGU consiste numa prioridade da Instituição. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.6. A aplicação de instrumentos legais esparsos (Lei 
Orçamentária, Constituição Federal, Lei de 
Responsabilidade Fiscal entre outras) constitui óbice ao 
processo de negociação coletiva da AGU. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.7. A implementação de um instrumento legal que 
regulamente a negociação coletiva no âmbito da AGU 
facilitará o processo negocial. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.8. Você conhece os impactos da Lei que rege o 
Orçamento Público nos processos de negociação 
coletiva. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.9. É de seu conhecimento a questão da 
aplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal no que 
tange aos gastos com pessoal. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.10. Você tem noção dos impactos da aplicação da 
Constituição Federal nos processos de negociação 
coletiva no setor público. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.11. O Governo tem se mostrado merecedor de 
credibilidade na negociação coletiva da AGU. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.12. Os servidores envolvidos no processo de 
negociação da AGU têm se mostrado merecedores de 
credibilidade. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
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11.13. Os sindicatos têm se mostrado merecedores de 
credibilidade na negociação coletiva da AGU. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.14. A aglutinação dos servidores em uma única 
carreira é um dos principais benefícios trazidos pela 
atual negociação coletiva da AGU. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.15. Você considera o aumento da remuneração 
como o principal benefício advindo da negociação 
coletiva em curso. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.16. A valorização da categoria em termos globais é 
uma benesse trazida por um possível fim exitoso na 
atual negociação coletiva da AGU. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.17. A melhoria dos benefícios com repercussão 
financeira indireta ou sem repercussão financeira (plano 
de saúde, auxílio-creche, auxílio-alimentação, cursos de 
capacitação, entre outros) é o benefício principal da 
implantação da negociação coletiva no âmbito da AGU. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.18. A remuneração é o aspecto mais de difícil de ser 
alterado por meio do atual processo de negociação 
coletiva. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.19. Os benefícios indiretos (plano de saúde, auxílio-
creche, auxílio-alimentação, cursos de capacitação, 
entre outros) constituem o grande óbice ao êxito do 
atual processo de negociação coletiva. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.20. A postura negocial dos sindicatos é o ponto mais 
dificultoso de se modificar no processo de negociação 
coletiva em curso. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.21. A postura negocial dos gestores públicos é o 
ponto mais dificultoso de se modificar no processo de 
negociação coletiva em curso. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.22. O aparato legislativo que influencia no processo 
de negociação coletiva é que se tem de mais difícil 
alteração em todo o processo negocial. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.23. A perda financeira é o principal ponto negativo 
caso o atual processo de negociação coletiva não tenha 
um fim exitoso. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.24. A desvalorização da categoria será um problema 
caso da negociação coletiva não provenha o fim 
esperado. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.25. A manutenção de cargos diversos na estrutura 
da AGU está elencada entre os principais problemas em 
caso de insucesso do processo de negociação coletiva 
vigente.  

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO JUNTO AOS GESTORES QUE 
PARTICIPARAM DIRETAMENTE DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA 
EM CURSO NA AGU 

 

Este questionário destina-se a coleta de dados, visando à elaboração da monografia para 
conclusão do curso de Pós-Graduação em Negociação Coletiva, modalidade à distância, 
realizado pela UFRGS em parceria com o MPOG. 
 

QUESTIONÁRIO – GESTORES 

 

12- Idade: 

(   ) De 25 a 35 (   ) De 36 a 45 

(   ) De 46 a 55 (   ) De 56 a 65 

(   ) Mais de 65   

 

13- Grau de instrução: 

(   ) Ensino fundamental incompleto (   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto (   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (   ) Ensino superior completo 

(   ) Pós-graduação incompleta (   ) Pós-graduação completa 

 

14- Enquadre de acordo com as opções a seguir o quadro que você ocupa: 

(   ) Gestor (   ) Coordenador 

(   ) Analista de nível superior (   ) Técnico de nível médio 

(   ) Auxiliar de nível fundamental   

 

15- Unidade a qual é vinculado: 

(   ) Consultoria-Geral da União (   ) Procuradoria-Geral Federal 

(   ) Procuradoria-Geral da União (   ) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(   ) Secretaria-Geral   
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16- Unidade Federativa em que está lotado: _____ 

 

17- Tempo de serviço público: 

(   ) De 1 a 5 anos. (   ) De 6 a 10 anos. 

(   ) De 11 a 15 anos. (   ) De 16 a 20 anos. 

(   ) Mais de 20 anos.   

 

18- Você faz parte do quadro de servidores da AGU? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

19- Caso a resposta anterior seja sim. Você faz parte do quadro de servidores da AGU: 

(   ) Proveniente do concurso de 2006. (   ) Enquadrado na AGU pela Lei 10.480. 

(   ) Cedido de outro órgão. (   ) Outro. 

 

20- É detentor de cargo em comissão? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

21- Em uma escala de 1 a 5, qual a sua opinião acerca da negociação coletiva, conforme os 
itens abaixo relacionados: 

Discordo                                               
Totalmente 

Concordo       
Totalmente ITENS 

 

10.1. A negociação coletiva é importante para solução 
de conflitos trabalhistas. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

10.2. A negociação coletiva deve ser utilizada no setor 
público. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

10.3. São gerados benefícios para os trabalhadores 
num processo de negociação coletiva. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

10.4. A administração pública é beneficiada com a 
negociação coletiva ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

10.5. É importante a elaboração e um instrumento legal 
que regulamente a negociação coletiva no setor público. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

10.6. Os negociadores representantes do Estado têm 
poder decisório nos processos de negociação coletiva. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
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10.7. Os sindicatos efetivamente defendem a vontade 
de seus filiados nos processos de negociação coletiva. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

10.8. A negociação coletiva com os servidores é vista 
como prioridade na política de recursos humanos do 
Estado brasileiro. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

 

22- Em uma escala de 1 a 5, qual a sua opinião acerca da negociação coletiva em curso na 
AGU, conforme os itens abaixo relacionados: 

 
SCR = Sem condições de responder 
 

Discordo               
Totalmente 

Concordo       
Totalmente ITENS 

 

11.1. Você considera o plano de cargos e carreira como 
prioridade no processo de negociação coletiva em curso 
na AGU. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.2. O senhor(a) acha que suas expectativas serão 
alcançadas com o atual processo de negociação 
coletiva. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.3. A relação da cúpula da AGU com seus servidores 
é considerada boa. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.4. Você considera satisfatória a postura dos 
sindicatos representantes dos servidores da AGU na 
condução do processo de negociação coletiva em 
curso. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.5. A implantação do plano de cargos e carreira da 
AGU consiste numa prioridade da Instituição. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.6. A aplicação de instrumentos legais esparsos (Lei 
Orçamentária, Constituição Federal, Lei de 
Responsabilidade Fiscal entre outras) constitui óbice ao 
processo de negociação coletiva da AGU. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.7. A implementação de um instrumento legal que 
regulamente a negociação coletiva no âmbito da AGU 
facilitará o processo negocial. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.8. Você conhece os impactos da Lei que rege o 
Orçamento Público nos processos de negociação 
coletiva. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.9. É de seu conhecimento a questão da 
aplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal no que 
tange aos gastos com pessoal. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.10. Você tem noção dos impactos da aplicação da 
Constituição Federal nos processos de negociação 
coletiva no setor público. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.11. O Governo tem se mostrado merecedor de 
credibilidade na negociação coletiva da AGU. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
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11.12. Os servidores envolvidos no processo de 
negociação da AGU têm se mostrado merecedores de 
credibilidade. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.13. Os sindicatos têm se mostrado merecedores de 
credibilidade na negociação coletiva da AGU. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.14. Você considera a minimização dos movimentos 
grevistas o principal benefício trazido ao Estado através 
do processo de negociação coletiva. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.15. A valorização dos servidores público constitui a 
maior benesse advinda da negociação coletiva. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.16. O principal ponto positivo da negociação coletiva 
na AGU e a melhoria do funcionamento dos serviços 
públicos. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.17. A melhoria no conceito do Governo frente à 
opinião pública é o ponto mais visado pelo Estado na 
negociação coletiva em curso na AGU. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.18. A remuneração é o aspecto mais de difícil de ser 
alterado por meio do atual processo de negociação 
coletiva. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.19. Os benefícios indiretos (plano de saúde, auxílio-
creche, auxílio-alimentação, cursos de capacitação, 
entre outros) constituem o grande óbice ao êxito do 
atual processo de negociação coletiva. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.20. A postura negocial dos sindicatos é o ponto mais 
dificultoso de se modificar no processo de negociação 
coletiva em curso. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.21. A postura negocial dos gestores públicos é o 
ponto mais dificultoso de se modificar no processo de 
negociação coletiva em curso. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

11.22. O aparato legislativo que influencia no processo 
de negociação coletiva é que se tem de mais difícil 
alteração em todo o processo negocial. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

 

 

 


