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Código de ética da Federação das 
Organizações Sindicalistas Revolucionárias 

do Brasil - FOB

Código de Ética: A Federação adota e eu 
me comprometo a seguir com franqueza os 
seguintes valores éticos comigo e com meus 
camaradas, sempre corrigindo meus erros e 
evoluindo como pessoa e militante.

COLETIVIDADE: Praticar o livre debate e 
a unidade na ação, não abusar dos outros; 
evitar ser ganancioso, autoritário, controlador 
e arrogante. Ser leal aos companheiros e não 
deixar ninguém para trás; Ter responsabilidade 
coletiva

DIVERSIDADE: agir sem discriminações 
nem sectarismo; não criar divisões prejudiciais; 
respeitar a pluralidade de vivências e de 
ideias; manter a compreensão e respeito 
com camaradas de histórias diferentes, pois 
discriminar é desunir

JUSTIÇA: guiar-me pelos princípios da 
organização, pela crítica e autocrítica honesta e 
pelo compromisso em sempre buscar crescer e 
aprender, independente de relações pessoais o 
se os outros estão vendo

LEALDADE: tratar como internos assuntos 



4

decididos como internos; não colaborar com 
inimigo; ter responsabilidade coletiva  

DISCRIÇÃO: evitar o personalismo e o culto a 
autoimagem, buscar a sensatez; saber agir sem 
dar nas vistas se necessário.

FRANQUEZA: assumir meus atos; criticar 
camaradas diretamente ou em espaço coletivo, 
sem fofocas.

HUMILDADE: saber a hora de falar e sempre 
ouvir; tratar todos como iguais e não impor 
minhas ideias; ; achar soluções; assumir 
autocrítica quando errar; convencer pelo 
exemplo.

APOIO MÚTUO: Apoiar os outros em 
momentos de necessidade e saber pedir 
ajuda se preciso; agir com solidariedade aos 
camaradas em momentos de difíceis; um por 
todos, todos por um

COMPROMISSO: lutar com paixão pela 
causa do povo; responsabilizar-me só pelo que 
sou capaz e executar tarefas assumidas com 
autodisciplina; buscar novos aprendizados 
para evoluir.

AUTOPRESERVAÇÃO: trabalhar para 
que os espaços do movimento não gerem 
adoecimento; evitar situações de violência 
do povo contra o povo; não usar drogas em 
atividades de militância; evitar práticas que 
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levem à criminalização dos militantes
PAZ ENTRE NÓS, GUERRA AOS SENHORES: 

preservar o amor, a ternura, a generosidade e 
a compaixão entre o povo, lutar com todas as 
forças contra os exploradores, pela revolução e 
por uma sociedade justa e livre.”




