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Esses estatutos expressam muitos anos de experiência de nossa organização. O 

objetivo dos estatutos pretende esclarecer nosso trabalho em conjunto. Eles são 

modificáveis nesse sentido.  

Princípios 

Die Freie Arbeiterinnen und Arbeiter Union (FAU) é uma federação sindical de luta 

de classe. Assume como pressuposto básico as disputas de interesse entre o 

capital e os trabalhadores. 

A FAU consiste em associações de sindicatos independentes. A base da 

organização é formada por sindicatos independentes, que possuem os princípios 

da FAU e do anarcossindicalismo.  

Na FAU os membros decidem propriamente. Pessoas que receberam funções e 

delegados estão vinculados por instruções e somente por órgãos executivos.  

I - Posição legal 

 A FAU é uma federação sindical. 

      A comissão de negócios "GeKo - Geschäftskomission" cuida dos assuntos do           

sindicato local. 

II - Objetivo 

 O objetivo da FAU é preservar e fortalecer os interesses culturais, econômicos e 

sociais de seus membros. A FAU Rejeita qualquer influência e atividade de partido 

político. A FAU aspira uma sociedade libertária e sem classes e que todas as 

pessoas vivam de acordo com as suas necessidades e que desenvolva suas 

habilidades livremente. 

Deve-se, em particular, ser alcançada por: 

• Associação de todos os membros para agir coletivamente no contexto de seus 

interesses econômicos, culturais e sociais. 

• luta comum diária com base em decisões coletivas 

• Fortalecer a solidariedade e a ajuda mútua entre os membros e os membros 

de respectivos ramos e profissões. 

• Influência no desenvolvimento social através de atividades públicas e 

formação dos membros.  

• Participação nas lutas para reforçar a autonomia em todas as áreas da vida 

econômica e social.  

 

 

 



 

III – Estrutura da organização 

A) A base da organização são os sindicatos setoriais locais e as associações de todos 

os ramos (sindicatos gerais) 

B) Todos os sindicatos em uma região formam uma federação local "Lokalföderation 

- LF". Deve-se existir em uma região apenas um sindicato local, em seguida, as 

disposições para as federações locais também se aplicam de acordo com o sentido 

do regulamento, salvo indicação expressa em contrário. 

C) Todas as federações locais do país são organizadas na FAU. 

D) As federações locais são associadas nas federações regionais (ver VII) 

E) Todos os sindicatos de um ramo se encontram em um ramo de sindicato. (ver VIII) 

F) É possível a formação de outras organizações sociais relacionadas a FAU, por 

exemplo, jovens, estudantes, mulheres, desempregados e pensionistas. A colocação 

desta organização será esclarecida e incluída através do congresso. 

G) Todos os sindicatos, todas as federações locais e todas as regiões, assim como 

todas as federações setoriais, fazem parte independente da organização geral. 

Entregam um próprio regulamento, em que os assuntos são regulamentados para ver 

se correspondem a autonomia da subdivisão [local, regional...], estes estatutos não 

podem contradizer o Estatuto da FAU.  

H) O regulamento da federação local regula, incluindo a aplicação dos exercícios 

como direito de voto, encontro de delegados e votações, nomeação de sindicatos e 

inclusão de outros sindicatos.   

IV - Associação e inclusão de sindicatos 

1. Associação 

A) Os membros do sindicato FAU podem todos, direta e indiretamente, serem 

assalariados e trabalhadores por conta própria. A associação é fechada para pessoas 

que sejam donas de uma empresa ou pessoas que tenham cargos de liderança, que 

contratam ou despedem outras pessoas, bem como membros de órgãos repressivos.  

B) A admissão dos membros é realizada pelo sindicato e está a seus critérios. Mais 

precisamente, regulado pelos estatutos (locais) do sindicato. 

C) A inclusão de membros em locais onde não existe um sindicato é feita pelo 

sindicato geograficamente mais próximo. 

2. Inclusão de sindicatos 

A) A inclusão de sindicatos em locais onde não há sindicatos é realizada pela 

federação regional competente de acordo com seus respectivos estatutos. 

B) A inclusão de sindicatos em locais onde já existe um sindicato ocorre através da 

fusão em uma federação local através do sindicato existente 



C) A formação e / ou a inclusão de outros sindicatos é realizada pela federação local 

D) Uma associação local de todos os ramos (sindicato geral) é composta por pelo 

menos três membros. Um ramo de sindicato (Branchensyndikat) de um local é 

composto por pelo menos três membros. Regulamentos adicionais que não violam 

esses requisitos podem ser decididos pelas regiões responsáveis/ federações locais 

dentro de sua autonomia. 

E) Um ajuntamento de ramos ou sindicatos locais podem decidir outros regulamentos 

por meio de um Congresso (de acordo com o estatuto da FAU), tendo pelo menos 3 

diferentes locais para que possa valer esse procedimento. 

V – Taxa de membro (Beiträge), associação suspensa e saída 

1. Taxa de membro 

A) Cada sindicato cobra uma taxa de associação e tem uma taxa fixa por membro 

através da federação regional responsável pela federação local. Esta taxa de membro 

é composta por uma parte, que será encaminhado pela federação regional para a 

comissão de negócios (taxa de membro da comissão de negócios) e uma parte que 

serve para financiar as tarefas da federação regional (taxa de membro regional). O 

montante e o uso do dinheiro da comissão de negócios (Geschäftskomission) são 

determinados pela resolução do Congresso. O dinheiro regional será conforme cada 

federação regional de acordo com as determinações e procedimentos do estatuto 

para lidar com as finanças. 

B) Os membros detidos estão isentos de pagar a taxa de membro. 

C) Mais regras da diretiva financeira 

2. Filiações suspensas  

A) No caso de membros suspensos, todos os direitos e reivindicações são nulos. Isto 

diz respeito a todos os direitos de voto, acesso a comunicações internas, bem como 

reivindicações financeiras no caixa da FAU. 

B) Em caso de atraso nas taxas de membros por mais de seis meses, a associação 

é suspensa. Através do pagamento atrasado completo (pago), será cancelada a 

suspensão. 

C) Um pagamento em prestações é possível em casos excepcionais justificados e 

juntamente poderá ser solicitado a comissão de negócios (Geschäftskomission) 

3. Saída 

A)  A saída de membros, sindicatos e federações locais é possível a qualquer 

momento. As taxas de adesão devem ser pagas até o momento da saída. 

B) No caso de atraso injustificado por mais de 12 meses, aplica-se retirada da 

federação local. 

C) Com a saída, será suprimida definitivamente todos os direitos e reivindicações. 



VI. Dissolução e exclusão 

1. Dissolução 

A) A dissolução de um sindicato ou outra desagregação é possível de acordo com 

seus regulamentos. 

B) Os bens (dinheiro...) de um sindicato dissolvido são transferidos para a respectiva 

federação local. Caso não exista uma federação local, os bens irão para a federação 

regional. Isso se aplica a outras desagregações. 

2. Exclusão 

A) A exclusão de um membro ou uma desagregação deve ser feita caso seja cometido 

atos que prejudiquem os interesses da FAU ou seus princípios, por exemplo 

contrariando suas decisões.  

B) A decisão sobre a exclusão de membros de um sindicato é responsabilidade do 

sindicato responsável. 

C) A exclusão de sindicatos só pode ser feita pela federação local responsável. Se 

não houver uma federação local, o sindicato só pode ser excluído pela federação 

regional. 

D) A exclusão da federação local só pode ser feita pela federação regional. 

E) A exclusão da federação regional só pode ser feita pelo congresso. 

3. Mediação 

Os membros excluídos têm a possibilidade de chamar um órgão de conciliação, isto 

é: 

• a federação local para membros excluídos de seus sindicatos 

• a federação regional para sindicatos excluídos e membros de sindicatos, que 

não pertencem a uma federação local 

• uma comissão de mediação convocada (Schlichtungsstelle) pelo comitê de 

negócios (Geschäftskomission), envolvendo a participação de todas as 

coordenações regionais para os excluídos das federações locais,ramos e os 

que não pertenciam a uma federação local. 

 

4. Reivindicações justificadas de antigos associados 

Membros e organizações excluídos não têm direito a nenhum ativo (dinheiro e bem) 

da organização. 

VII. Federações regionais 

1. Formação e tarefas das federações regionais 

A) Entre as tarefas das federações regionais: 



• Se não houver uma federação local, a federação regional assume as tarefas, 

podendo incluir ou excluir o sindicato ou uma nova federação  local. 

• A coordenação de atividades na região 

• Manter o contato regional 

• O apoio mútuo por exemplo na luta dos trabalhadores 

B) A construção das federações regionais deve-se alcançar os estados federados 

C) Pelo menos cinco federações locais podem se inscrever ou solicitar no congresso 

para serem reconhecidas como uma federação regional 

2. Encontro regional 

A) Reuniões regionais regulares são realizadas entre os Congressos FAU. 

B) O convite é enviado através da coordenação regional responsável 

3.  Coordenação regional (Regionalkoordination – ReKo) 

A) A coordenação regional é composta por pelo menos dois membros que será eleita 

na reunião regional 

B) As tarefas do ReKo: 

• Administrar o caixa regional 

• Organizar o encontro regional 

• Formação e trocas de conhecimento (com organizações de oficinas) 

• Apoio à comissão de negócios (Geschäftskommission) 

• Ponto de contato aos interessados na região 

 C) No âmbito do órgão de mediação (Schlichtungsstelle) (VI.3), a coordenação        

regional pode ser consultada. 

VIII. Federações de ramos 

A) Os sindicatos dos mesmos grupos industriais e de mesmos ramos de associações 

de todos os setores (sindicatos gerais) se fundem em federações regionais e 

nacionais da indústria. 

B) As federações têm a tarefa de organizar os trabalhadores de seu ramo e coordenar 

as disputas dos trabalhadores dentro de um espaço maior.  

C) As federações são autônomas nas decisões sobre suas estruturas e demandas 

sindicais no âmbito do estatuto da FAU. 

D) As federações da indústria nacional realizam congressos regulares sobre os quais 

são tomadas decisões conjuntas. 

IX. Comissão de negócios (Geschäftskommission – GeKo) 

1. Duração do mandato, transparência em ações e extensão de mandato 



A) Os mandatos para a Comissão de negócios serão eleitos no Congresso por um 

mandato de dois anos. A extensão de cada mandato por mais um ano é possível 

uma vez. 

B) A comissão de negócios pode a qualquer momento desmarcar o encontro de 

delegados 

C) A comissão de negócios deve publicitar as transparências de ações no encontro 

da FAU 

2. Eleição e saída  

A eleição e saída de secretarias é feito unicamente por delegados presentes 

3. Construção e responsabilidade 

A comissão de negócios é responsável pela organização coletiva. Consiste nas 

seguintes secretarias: 

• Organização 

• Questões internacionais)* 

• Caixa 

)*Comitê Internacional (Internationales Komitee) 

A secretaria internacional será coordenada para suporte e conselho de um comite 

internacional de pelo menos 3 pessoas. A eleição ocorre de acordo com as regras 

que regem a eleição dos Secretariados da Comissão de negócios 

(Geschäftskommission) . O mandato é válido para dois anos e podem ser prorrogados 

por um ano. 

4. Tarefas 

A) A comissão de negócios é um órgão executivo, que está vinculado às decisões 

do Congresso e tem um mandato puramente imperativo. 

B) Suas tarefas fundamentais estão reguladas na diretriz trabalhista da Comissão 

de Negócios. 

X. FAU-Kongress, encontro de delegados e voto escrito 

1. FAU-Kongress 

A) O congresso é o corpo mais alto da FAU. As decisões que afetam toda a FAU 

serão feitas antes do Congresso de acordo com "X.5". 

B) Pedidos que não recebem a maioria necessária nas votações escritas em grupos 

de trabalho podem ser modificados por grupos de trabalho durante o Congresso. Os 

textos de aplicação final devem ser registrados na Plenária (Kongressplenum). Em 

seguida, eles serão acordados por escrito de acordo com "X.6" 

C) O congresso é um encontro de delegados. Ocorre uma vez por ano e para que 

seja valido, sua data deve ter sido conhecida antecipadamente a cada participante. 



D) O congresso está aberto a todos os membros. 

E) O protocolo do Congresso será publicada no primeiro "Debatte" após o Congresso. 

2. Reunião extraordinária de delegados  

A) Uma região, cinco federações locais ou a comissão de negócios podem decidir 

realizar uma reunião extraordinária de delegados 

B) Nas reuniões de delegados extraordinários, apenas decisões sobre o tema da 

reunião dos delegados podem ser tomadas. As mudanças nos estatutos e princípios 

não podem ser decididas. 

C) As aplicações devem: 

• Nomear o tema do encontro dos delegados 

• Fazer uma justificativa por escrito 

• Sugerir um Termin (uma data para reunião) 

• justificar a necessidade da presença física de delegados 

D) Os congressos da IAA (Internationale Arbeiter Assoziation) geralmente convocam 

uma reunião de delegados para preparar os delegados para a comissão de negócios 

[** porem, FAU (Alemanha), CNT(Espanha) e USI (Itália) não participam mais da IAA, 

parágrafo obsoleto] 

E) A reunião dos delegados é válida se as condições acima são atendidas e se os 

pedidos são publicados no devido tempo e convidados de acordo com os 

regulamentos. 

3. Convites 

A) Os convites para congressos e reuniões de delegados devem ser feitos com pelo 

menos três semanas de antecedência por publicação no "Debatte" pela Comissão de 

negócios 

B) O convite deve conter todos os pedidos válidos de votação. 

4. Delegados e votos escritos 

A) Qualquer federação local tem o direito adquirido a acomodação para um delegado 

por sindicato 

B) Qualquer federação local cujo financiamento seja insuficiente para enviar dois 

delegados receberá uma concessão.  

C)  As federações locais que não enviam delegados por motivos justificados também 

podem apresentar suas decisões por escrito. As decisões devem ser tomada no 

inícios das reuniões dos delegados.  

5. Uma votação escrita a ser realizada antes do Congresso. 

A) Os resultados das votações das federações locais devem ser apresentados por 

escrito e marcados claramente para a comissão de negócios dez dias antes do início 

do Congresso. 



B) A comissão de negócio deve reunir as decisões dentro de 3 dias para publicar. 

C) Os pedidos que atinjam o montante de aprovação requerido serão aplicados após 

o final do Congresso. 

6. Votação por escrito depois do Congresso 

A) Os pedidos que o Congresso votou serão publicadas pela Comissão de negócios, 

no mais tardar sete dias após o final do Congresso. 

B) Os resultados da votação das federações locais devem ser enviados por escrito e 

marcados claramente 35 dias após o encerramento do congresso à Comissão de 

negócios. 

C) A comissão de negócios reuni os resultados da votação dentro de 7 dias para a 

publicação. 

D) Os pedidos que atinjam o montante de aprovação necessária serão aplicados com 

a publicação. 

7. Mais votos por escrito 

A) uma reunião de delegados pode decidir realizar uma votação por escrito. Os textos 

de aplicação serão publicados na próxima edição possível do "Debatte". A votação 

termina no prazo editorial da edição pós-lançamento do "Debatte".  

B) Uma região ou 5 federações locais podem escolher uma votação por escrito. O 

pedido deve ser apresentado por escrito e marcado claramente para a Comissão de 

Negócios e publicado na próxima edição possível do "Debatte". A votação termina 

com o prazo editorial da segunda edição do "Debatte" na sequência da publicação. 

Os pedidos de emendas aos artigos de associação e princípios não podem ser feitos. 

                             XI. Sistema de votação 

A) Em congressos, reuniões de delegados e votos escritos, aplicam-se seguidamente 

o sistema de votação. 

B) Alta aprovação: as propostas são aceitas, se pelo menos 75% dos votos emitidos 

são "sim", as abstenções não são contadas. 

C) A votação ocorre após o fechamento da votação. O voto é baseado em    

federações locais cujo peso é calculado da seguinte forma: 

Associação Voto Associação Voto 

3-5 1 81-93 12 

6-10 2 94-108 13 

11-15 3 109-124 14 

16-20 4 125-141 15 

21-26 5 142-160 16 

27-33 6 161-182 17 

34-40 7 183-205 18 

41-49 8 206-230 19 

50-58 9 231-258 20 



59-69 10 259-288 21 

70-80 11 289-320 22 
Para calcular o peso de votos de grupos maiores, use uma fórmula descrita nas "Regras de 

Procedimento do Congresso" 

XII. Aplicações ao Congresso 

1. Elegibilidade 

A) Aplicações poderão ser feitas apenas pelas federações locais. 

B) Mandatos transregionais da FAU-Geko, DA (Direkte Aktion)-Redaktion, FAU-MAT, 

Web-Redaktion, IT-Kollektiv - podem apresentar candidaturas coletivas sobre sua 

área de trabalho. 

2. Aplicação provisória 

A) Todos os pedidos devem ser enviados por escrito e claramente marcados para o 

Comissão de Negócios 70 dias antes do início do Congresso. 

B) A comissão de negócios deve publicar o pedido final dentro de três dias. 

3. Fase de modificação e aplicação final 

A) os pedidos podem ser modificados pelos requerentes 

B) A versão final do pedido deve ser apresentada como tal à Comissão de Negócios 

(Secretaria Organizacional) 40 dias antes do início do congresso. Caso contrário, o 

pedido original é considerado como enviado. 

C) A comissão de negócios junta o pedido final dentro de três dias para publicar 

4. Pedido de iniciativa 

Os pedidos de iniciativa podem ser feitos em um congresso e, em derrogação da 

seção "XI.c" seja votado de acordo com os membros atuais, pedidos de iniciativa 

sobre declarações de solidariedade, saudações, ou algo parecido. Não é permitido 

decisões fundamentais e financeiras. 

5. Grupos de Trabalho 

A) No congresso, serão formados grupos de trabalho que tratarão de temas 

relacionados à organização geral (cada grupo trata apenas de um tópico). O tema dos 

grupos de trabalho deve estar disponível quatro semanas antes do início do 

Congresso da Comissão de negócios. 

B) A comissão de negócios tem de anunciar os grupos de trabalho pelo menos três 

semanas antes do início do congresso  

C) A decisão da Plenária (Kongressplenum) pode ser realizada por uma votação por 

escrito sobre os resultados dos grupos de trabalho. 

XIII. Lutas trabalhistas, greves e lock outs 

1. Tomada de decisão 



A decisão sobre a ações trabalhistas é tomada pelos sindicatos em questão. Nas 

disputas de ramos ou regiões, formam-se comitês de lutras trabalhistas dos sindicatos 

envolvidos. Os pormenores são regidos pelas diretrizes da disputa trabalhista. 

2. Suporte mútuo 

A)  O apoio financeiro para membros envolvidos em disputas trabalhistas é provido 

principalmente pelo sindicato. Para isto, cada sindicato tem que criar um fundo de 

greve. 

B) Todas as federações, sindicatos e regiões estão comprometidas, dentro dos seus 

meios, com a solidariedade prática e financeira comum. Para esse fim, cada sindicato 

e cada subdivisão são obrigados a criar um fundo de solidariedade. 

C) Um sindicato só tem direito a ajuda financeira se cumprir com suas obrigações, 

decorrente dos estatutos e das lutas trabalhistas. 

                                     XIV. Proteção jurídica 

A) O apoio financeiro dos membros em litígios judiciais  é tarefa dos sindicatos 

individuais, decorrentes da relação de trabalho e da atividade sindical. 

B) Os requisitos e conteúdos financeiros vão além do escopo do sindicato, isso 

pode ser direcionado à federação local, que, em caso de incapacidade financeira, se 

volta para a coordenação regional responsável. Os fundos para custos legais 

decorrentes de conflitos trabalhistas podem ser aplicados no caixa da comissão de 

negócios, se eles sobrecarregarem a coordenação regional responsável. 

C) Regras mais detalhadas nos respectivos regulamentos. 

 

                                    XV. Publicações da FAU 

Todas as publicações internas e externas da FAU são neutras em termos de gênero 

ou descritivas de gênero. 

1. Ação Direta 

A) A "Ação Direta" (Direkte Aktion - DA) é um órgão da FAU. 

B) Pessoas responsáveis pela redação, publicação e a contabilidade são eleitos e 

tem suas saídas realizadas pelo Congresso. Essas pessoas são coletivamente 

responsáveis pela organização e podem ser renunciadas a qualquer momento. 

2. Website 

A) O site público www.fau.org é um órgão da FAU. Mantido por uma equipe editorial 

selecionada. 

B) A redação é eleita a cada dois anos pelo congresso. A redação responsabiliza-se 

coletivamente pela organização, podendo ter seu mandato desfeito a qualquer 

momento. 

http://www.fau.org/


3. FAU-MAT 

A) A FAU - Vendas de materiais (Materialienvertrieb-FAU-MAT) tem a tarefa de 

fornecer mais publicações da FAU. FAU-MAT é responsável pela FAU-congresso em 

termos de conteúdo e finanças. [parágrafo obsoleto, não existe mais FAU-MAT, 

porem existe Syndikat-A: https://www.syndikat-a.de ] 

B) As pessoas responsáveis são eleitas a cada dois anos pelo congresso, podendo 

ser renunciadas a qualquer momento. 

4. "Debatte" 

 O "Debatte" é o boletim informativo interno da FAU. É emitido mensalmente pela 

Comissão de Negócios. 

5. Comunicação eletrônica interna e administração de server  

A) Outras mídias internas a serem acessadas para cada membro são a Extranet, o 

distribuidor de e-mail e uma plataforma de discussão nacional. Os servidores 

necessários para isso e as presenças na web das outras publicações da FAU são 

tecnicamente mantidos por um coletivo de IT- intelligence technology selecionado. 

B) Os administradores de infraestrutura do coletivo de IT são eleitos pelo Congresso 

a cada dois anos. Eles são coletivamente responsáveis pela FAU e podem ser 

renunciados a qualquer momento. 

                                XVI. Limitação de responsabilidade 

1. Delegados 

A) Os delegados eleitos da FAU têm um mandato imperativo e apenas os Órgãos de 

decisões de membros executam.  

B) Os delegados não são pessoalmente nem coletivamente responsáveis 

juridicamente pelo desempenho de acordo com seu mandato.  

2. Organização 

A responsabilidade jurídica da FAU ou de suas organizações independentes afiliadas 

é limitada as respectivas finanças da organização em questão. 

XVIII. Disposições finais 

A) Com a entrada em vigor dos Estatutos, ao mesmo tempo, todas as resoluções 

antigas que violam as disposições dos presentes Estatutos serão revogadas. 

B) Esses estatutos são complementados por diretrizes sobre como lidar com as 

finanças, o trabalho dos funcionários e delegados eleitos, as regras de procedimento 

do Congresso e as lutas trabalhistas. Porém, estes complementos não fazem parte 

dos estatutos. 

C) As resoluções que violam os estatutos são nulas. 
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Anexo 

Diretriz das lutas trabalhistas 

Diretriz financeira 

GeKo – diretriz 

Organização estrutural do Congresso 

 


