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A gestão de uma entidade 
nacional como o SINAIT envolve 
múltiplas relações, atividades e 
aspectos políticos e econômicos. Os 
Auditores-Fiscais do Trabalho, ao 
mesmo tempo em que têm o direito 
de ter seus direitos e atividades 
defendidas pelo Sindicato, desejam 
que seu trabalho seja reconhecido.

Na ausência de uma 
atividade institucional por parte 
da Subsecretaria de Inspeção do 
Trabalho, é o SINAIT que tem 
desempenhado esse papel, levando 
o nome da categoria e da entidade 
aos mais diversos fóruns e círculos 
de debate. A presença de dirigentes 
e Auditores-Fiscais em eventos, 
seminários, audiências públicos 
e outros tipos de atividades 
da sociedade civil implica em 
qualificação e investimentos. A 
qualificação tem sido feita interna 
e externamente, com a constituição 
de Grupos de Trabalho 
que promovem discussões 
aprofundadas e com a participação 
em eventos acadêmicos diversos, 
tanto na condição de convidados 
a dar sua contribuição como na 
de participantes em busca de 
conhecimento, troca de ideias e 
estabelecimentos de parcerias. 
Nesse movimento, o Sindicato e 
a categoria expandem as relações 
interinstitucionais, que frutificam 
em projetos os mais diversos, 
sempre no campo do mundo do 
trabalho, dignidade e direitos 
humanos.

Ao reunir em um sintético 
relatório as atividades de 2019, 
é possível ter uma visão dos 

“tentáculos” que o SINAIT lança 
em um movimento contínuo, 
construindo relações políticas 
e institucionais valiosas. Em 
muitos momentos, essas são as 
relações que abrem caminhos, por 
exemplo, no Congresso Nacional, 
no trato dos assuntos de interesse 
da categoria. A habilidade política 
e um relacionamento constante 
fazem com que o Sindicato e seus 
representantes sejam sempre 
lembrados e convocados a estar 
presentes nos eventos de maior 
visibilidade do mundo do trabalho 
no Brasil e até mesmo fora do País.

O funcionamento dessa 
máquina exige investimentos, 
para que resultados satisfatórios 
sejam alcançados. É fundamental 
ter uma boa retaguarda para que 
as ações tenham sucesso. Assim, 
o investimento em uma equipe de 
empregados que dê suporte em 
diferentes áreas, com qualificação, 
dedicação e disponibilidade, dá 

a segurança de poder avançar e 
ousar, ter autonomia e rapidez nas 
soluções tecnológicas e de trato 
com a categoria e a sociedade. 
Muito tem sido exigido da equipe, 
que responde com criatividade 
e profissionalismo, assessorando 
a Diretoria Executiva Nacional e 
Delegacias Sindicais.

Da mesma forma, assessorias 
externas – especialmente nas 
áreas jurídica e parlamentar –, 
participação em fóruns, exigem 
contrapartidas do SINAIT, assim 
como de outras instituições, 
que se associam como forma 
de potencializar sua voz e 
reivindicações ao governo e à 
sociedade. É uma construção 
complexa, que forma um conjunto 
de ações capaz de dar visibilidade 
aos Auditores-Fiscais do Trabalho 
e à Fiscalização do Trabalho.

Não é um caminho sem 
obstáculos. As provações são 
constantes e estão intensificadas 

SINAIT EM AÇÃO

Reunião do Conselho de Delegados Sindicais. Atualmente, 
devido ao isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, 

as reuniões estão sendo realizadas por plataforma on-line
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Nota do SINAIT 
Prestação de Contas 2019
1º de junho de 2020

Auditoras e Auditores-Fiscais do Trabalho,

A prestação de contas do ano de 2019 do SINAIT foi feita pela atual Diretoria Executiva Nacional 
– DEN ao Conselho Fiscal Nacional – CFN, nos termos do Estatuto vigente, ou seja, a cada trimestre. Em 
reunião, os conselheiros analisaram os documentos fiscais e os lançamentos contábeis. No mês de abril 
de 2020, o CFN, em outra reunião, analisou todas as contas e o balanço patrimonial do SINAIT de 2019, 
tendo emitido quatro atas e um parecer anual favorável à aprovação das contas de 2019.

Todos os balancetes, atas e parecer relativos ao ano de 2019 estão disponíveis na área restrita do 
site do SINAIT, nas abas que se sucedem da seguinte forma: “ADMINISTRAÇÃO” – “CONTAS DO 
SINAIT” – “2019”. Com base nesses documentos, comentários que pretendem ajudar na compreensão 
de todos, sobre estas questões, serão apresentados nesta simples e breve Nota. Além disso, os docu-
mentos físicos sempre estiveram segura e devidamente sob a guarda do SINAIT, em sua sede, Brasília 
(DF), acessível a todos os filiados.

Ainda cumprindo uma obrigação estatutária, o Conselho de Delegados Sindicais – CDS do 
SINAIT, reuniu-se no dia 22 de maio, das 9 às 12h, para apreciar as contas de 2019, por meio de 
plataforma eletrônica virtual e on-line, quando 19 Delegados Sindicais estavam presentes, já que as 
Delegacias de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rio Grande do Sul e São 
Paulo não estavam representadas, por razões diversas. Observamos que Amapá não elegeu integrantes 
para a atual gestão; Roraima resta sem integrante sindical em atividade plena, tendo em vista que o 
único assumiu função de chefia; Rio Grande do Sul teve o funcionamento de sua DS interrompido por 
decisão judicial.

O resultado dessa reunião, quanto à apreciação das contas de 2019, foi a sua APROVAÇÃO, que 
contou com um quórum de 19 (dezenove) votantes, sendo registrados 18 (dezoito) votos pela apro-
vação, 0 (zero) voto pela reprovação; e 1 (um) voto por abstenção. Ainda haverá uma última etapa, 
estatutariamente prevista, para concluir esta prestação de contas, que é a Assembleia Geral Nacional 
– AGN, que deve ocorrer até o final do atual exercício.

O ano de 2019 foi especialmente difícil para a gestão dos recursos financeiros do SINAIT, tendo 
em vista as várias investidas do Governo Federal, notadamente a Medida Provisória – MP nº 873/2019, 
de 1º de março de 2019, que chegou a sustar o lançamento das mensalidades dos filiados ao SINAIT da 

no atual governo, que já declarou 
as fiscalizações, de maneira geral, 
como inimigas do crescimento 
econômico. A Fiscalização do 
Trabalho, no contexto de reformas, 
tem sido especialmente atacada 
e fragilizada em sua autonomia 
e independência institucional, 
estando cada vez mais engessada, 
muitas vezes impedida de agir 
como se deve.

Tudo isso, e muito mais, 
permeia a definição das prioridades 
e investimentos da entidade. E é 
preciso explicitar, porque números 
não falam por si sós. Explicar o que 
está nas entrelinhas de complicadas 
planilhas é dever dos dirigentes e 
entender é um direito dos filiados. A 
transparência é uma prática contumaz 
das diretorias do SINAIT, com toda 
a responsabilidade e austeridade 

na administração dos recursos que 
vêm, em sua quase totalidade, das 
contribuições sindicais de cada 
Auditor-Fiscal do Trabalho. Por isso, 
as dúvidas porventura existentes 
serão sempre esclarecidas com toda a 
presteza e detalhamento necessários.

A seguir, uma mensagem do 
presidente do SINAIT, Carlos Silva, e 
o relatório sintético de atividades do 
Sindicato no ano de 2019.
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folha de pagamentos, garantido apenas após a obtenção de uma liminar judicial pelo Sindicato. Não 
somente isso, mas a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista, que insistem em mantê-la na 
pauta. Por tudo isso, foi em 2019, e ainda segue assim em 2020, um ambiente de grave ameaça à esta-
bilidade e previsibilidade das ações que se empreenderam e se empreendem na defesa dos interesses 
dos Auditores-Fiscais do Trabalho filiados ao Sindicato. Em reunião com o CDS, ainda no primeiro 
semestre de 2019, com todos os riscos postos, a DEN se comprometeu a implantar um ajuste nos seus 
variados grupos de contas, vislumbrando tempos difíceis pela frente.

Sobre as contas de 2019, importa esclarecer que, gerencialmente, a DEN administra  dez grupos 
de contas contábeis, e que obteve resultados expressivos de redução em seis delas, com base nas suas 
obrigações estatutárias de zelar pelo patrimônio do Sindicato, bem como no compromisso firmado 
com o colegiado do CDS de implantar um controle mais rígido na execução das despesas. Somados, 
esses resultados positivos nos seis grupos de contas: “1) ASSESSORIAS – contábil, parlamentar, 
jurídica, informática...”; “2) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – energia, água, 
telefone, despesas postais, manutenções...”; “3) DESPESAS DIVERSAS – custas judiciais, serviços 
de cartório, honorários periciais, materiais de expediente...”; “4) DESEMBOLSOS ESTATUTÁRIOS 
– Fundos e o obrigações vinculadas pelo Estatuto – FUNAIT, FUNCODES, FUNDESI, FUNMOB, 
AJI, Repasse às Delegacias Sindicais”; “5) DESPESAS PARA AS ATIVIDADES DA DEN – passagens 
aéreas, aluguel de salas para reunião, hospedagens, transporte terrestre...”; “6) RESSARCIMENTO 
AO ERÁRIO – suporte ao mandato classista do presidente do SINAIT”, é possível identificar que 
HOUVE um enxugamento real no montante de desembolsos da ordem de R$ 2,81 milhões.

Analisando os demais grupos de contas, os quatro restantes: “1) PESSOAL – salários, obrigações 
legais e resultantes dos acordos e convenções da categoria, em Brasília”; “2) CONTRIBUIÇÕES 
PARA AÇÕES CONJUNTAS COM OUTRAS ENTIDADES – MOSAP, FONACATE, FONASEFE, 
CIIT, FNPETI, DIAP...”; “3) EVENTOS – Congressos, Seminários, 37º ENAFIT, Conferências...”; “ 
4) CONSELHO FISCAL NACIONAL (CFN) – passagem aérea, hospedagem, material expediente...”, 
é possível identificar que HOUVE uma execução financeira a maior que a planejada da ordem de 
R$ 1,66 milhão.

Como se depreende dessa rápida avaliação de resultados positivos, tanto pelo aspecto financei-
ro, mas ainda mais pelo aspecto político, vale destacar que circunstâncias remetidas a externalidades 
graves ao longo de 2019, como fora a ameaça à estabilidade das receitas do SINAIT – MP 873/19, que 
exigiram mais dos empregados do SINAIT; bem como à decisão da DEN de primeirização do setor 
de Informática do SINAIT, quando foram admitidos mais dois profissionais especializados em desen-
volvimento/programação e infraestrutura de TI, agora reconhecidamente imprescindíveis; além da 
já tão exaustivamente debatida estratégia da DEN de uma atuação, ao longo de 2019, que privilegiou 
ações por meio de fóruns e colegiados de pautas convergentes, por meio de eventos técnicos, inclusive 
em parceira com as universidades. Estes são os pontos centrais que permitem a qualquer filiado do 
SINAIT compreender as nuances por trás dos números da prestação de contas de 2019.

Nenhuma avaliação isolada e descontextualizada das motivações políticas e administrativas para os 
desembolsos realizados em 2019 seria justa e adequada ao conjunto e amplitude dos esforços empreendidos 
pelo SINAIT na defesa dos interesses da categoria, espelhados friamente em fórmulas e planilhas.

Forte abraço,

Carlos Silva
Presidente do SINAIT



BOLETIM ESPECIAL - SINAIT EM AÇÃO JUNHO DE 2020. 4

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SINAIT – 2019

CHACINA DE UNAÍ

Em 26 de novembro de 2018, o Ministério do Trabalho completou 88 anos. Em 1º de janeiro de 2019 
foi extinto! Esse é o primeiro esboço que representa, com exatidão e fidelidade, como se desenvolveria 
2019, ano em que a luta pela manutenção de conquistas dos trabalhadores, a própria sobrevivência do 
trabalho assalariado protegido e o emprego formal deram o tom das atividades do SINAIT.

O reconhecimento do Auditor-Fiscal do Trabalho como Autoridade Trabalhista veio como 
resultado da negociação não salarial iniciada em 2015. Explicitado pela Lei nº 13.464/2017, trouxe 
possibilidades enormes à Inspeção do Trabalho. Significou o fortalecimento interno da categoria, que 
adquiriu grande relevância com a extinção do Ministério do Trabalho e com as ameaças às instituições 
do mundo do trabalho.

Começávamos o ano com uma liminar que suspendia os efeitos da Medida Provisória nº 849/2018 e 
pretendia adiar o reajuste de 2019 para 2020, com todas as incertezas e ameaças de um governo que afirmava 
que o trabalhador deveria escolher entre emprego ou direitos.

Em 28 de janeiro de 2019, 
a Chacina de Unaí completou 
15 anos. A tragédia que marcou 
para sempre a Auditoria-
Fiscal do Trabalho e a vida das 
famílias dos Auditores-Fiscais 
do Trabalho, Eratóstenes de 
Almeida Gonsalves, João Batista 
Soares Lages e Nelson José da 
Silva, conduzidos pelo motorista 
Ailton Pereira de Oliveira é ainda 
sinônimo de impunidade.

Apesar de os executores te-
rem sido julgados, condenados e 
estarem cumprindo suas penas, 
os mandantes e intermediários 
continuam em liberdade. Foram 
julgados e condenados em 2015, 
recorreram e, no dia 19 de novem-
bro de 2018, o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região anulou o 
julgamento de Antério Mânica e 
reduziu as penas de Norberto Mâ-
nica, Hugo Alves Pimenta e José 
Alberto de Castro.

As autoridades e sindicalistas 
fortaleceram os gritos de protesto 
do SINAIT exigindo a prisão 
dos mandantes, questionando a 
anulação do julgamento.
Chacina de Unaí – 15 anos de Chacina de Unaí – 15 anos de 
impunidadeimpunidade

Este assunto é um dos que 
gera mais comoção na imprensa. 
A repercussão dos atos em Brasília, 
em frente ao TRF - 1ª Região, e nas 
regionais é sempre motivo de reflexão 
sobre as questões de trabalho escravo, 

impunidade e a relevância da missão 
do Auditor-Fiscal.

Em 2019, o SINAIT, para contar 
novamente a história, apresentou o 
artista ALAN SALLES que criou 
um cordel sobre escravidão e o 
assassinato de Auditores-Fiscais do 
Trabalho.

O SINAIT está absolutamente 
seguro de que se não fosse sua 
atuação, esses crimes estariam 
absolutamente esquecidos e 
os mandantes jamais seriam 
incomodados.

Em mais um ato deste 
Sindicato, o caso foi levado 
ao Observatório Nacional do 
Conselho Nacional de Justiça 
e, desde então, passou a ser 
um dos quatro casos que serão 
acompanhados com      o intuito de 
agilizar as respostas do Judiciário. 

O Ministério Público recorreu 
da anulação do julgamento de 
Antério Mânica o que ainda não 
foi julgado.

Outros condenados que 
recorreram da decisão em segunda 
instância tiveram suas penas 
confirmadas, e em tese poderiam 
ser expedidos os mandados de 
prisão. Hugo Pimenta conseguiu 
Mandado de Segurança para não 
ser preso, após decisão em segunda 
instância, o que foi concedido em 
liminar, mas a decisão final não lhe 
foi favorável.

Em novembro de 2019, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
decide pela inadmissibilidade da 
prisão após julgamento em segunda 
instância, o que beneficia a todos os 
mandantes e intermediários de tal 
crime hediondo.

Ato em frente ao TRF1 – 16 anos da Chacina de Unaí 
(Foto: Cristiano Eduardo)
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COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO

LISTA SUJA

Em 2019, como tem sido em 
todos os anos é o assunto mais 
emblemático para a Auditoria-
Fiscal do Trabalho. Todos 
compreendem e repercutem essas 
notícias. Em nosso site foram 
mais de 50 notícias de resgates 
e na mídia mais de 100 veículos 
trataram desse assunto com o 
nosso protagonismo.

Foram encontrados em 
condição análogas a trabalho 
escravo, em 2019, 1.054 
trabalhadores e 968 foram 
resgatados. Em 19 estados e no 
Distrito Federal houve resgate de 
trabalhadores.

Vamos contar três histórias 
que ilustram bem o problema:

Foram resgatados oito 
trabalhadores, pelo Grupo Móvel 
em Mendicilândia em atividade 
em conjunto com os servidores 
do ICMBIO – e da PM do Pará. A 
fazenda, às margens do Rio Jarauçu, 
foi acessada depois de 10 dias de 
deslocamento, por carro e barco.

Além das condições que 
caracterizam o trabalho escravo, 
todas simultaneamente presentes, 
foi considerada a condição de 
isolamento dos trabalhadores, 
para o resgate.

A equipe de fiscalização 
conduziu o empregador à 

Delegacia da Polícia Federal em 
Altamira, em razão do flagrante 
de trabalho escravo e, ainda, por 
posse ilegal de armas de fogo, 
as quais eram utilizadas para 
ameaçar os trabalhadores. Foi 
dada voz de prisão em flagrante 
também pelo crime de corrupção 
ativa, pois, durante o percurso, 
o fazendeiro tentou subornar os 
servidores que o conduziam.

Em outra ação, no Distrito 
Federal, 95 obreiros de uma 
seita religiosa trabalhavam em 
situação análoga a de escravidão 
produzindo alimentos e vendendo; 
pagando por moradia e pela 
própria alimentação sem auferir 
ganhos, mas, mediante a promessa 
de “entrada dos fiéis no reino dos 
céus e a salvação de suas almas”.

Em São Paulo, 22 imigrantes 
latino americanos foram 
resgatados pela Auditoria-Fiscal 
do Trabalho. Além das longas 
jornadas de trabalho, os imigrantes 
quase nunca conseguiam receber 
sequer um salário mínimo. 
Recebiam R$ 2,00 por peça 
costurada e sofriam descontos por 
gastos com alimentação, contas de 
água e de luz e ainda as despesas 
da viagem das localidades de 
origem até o Brasil.

Alguns trabalhadores esta-

vam no local há quatro anos, en-
quanto outros eram recém-che-
gados. Além de adultos havia 15 
crianças e adolescentes, sendo 
cinco bebês, entre 20 dias e sete 
meses de idade

Buscamos com esses três 
exemplos mostrar uma fotografia 
do combate ao trabalho escravo 
do ano de 2019, efetuado pelos 
Auditores-Fiscais do Trabalho, 
servidores públicos do Ministério 
da Economia.

Outro fato notável foi 
a condenação, em 2019, de 
empresário que explorava 
trabalho escravo. A sentença foi 
fruto de uma operação realizada 
em 2015 por Auditores-Fiscais 
do Trabalho.

Ao Relatório de Inspeção 
foi juntado material fotográfico 
colhido durante a ação, 
demonstrando as condições 
precárias do local onde ficaram 
alojados os trabalhadores.

A sentença condenou o 
fazendeiro a dois anos e seis 
meses de reclusão e multa, sendo 
que a pena restritiva de liberdade 
foi substituída por prestação de 
serviços comunitários e prestação 
pecuniária. Cabe recurso ao 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região – TRF4

No ano de 2019 foram regularmente publicadas as atualizações do Cadastro de Empregadores que tenham 
submetido trabalhadores a condição análogas às de escravos, respectivamente em 3 de abril e 3 de outubro.

A primeira incluiu 48 novos empregadores. A segunda publicação acrescentou 28 novos empregadores 
entre produtores de café certificado, grife de luxo, filho de parlamentar estadual e ainda duas empresas 
multinacionais. Os nomes e endereços encontram-se em nosso site.

Fato de grande importância foi a propositura de ações civis públicas, pelo MPT, contra instituições 
financeiras como Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander, por 
negligenciamento do risco socioambiental na concessão de crédito a negócios relacionados à exploração de trabalho 
escravo e a violações de direitos humanos, ao contratarem com empresas constantes da Lista Suja, com violação à 
Resolução 3.876 de 2010 do Conselho Monetário Nacional. 

Esse é dos assuntos que dá mais visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Auditoria-Fiscal do Trabalho. 
No dia 14 de abril de 2019, em programas dominicais, em horário nobre, em dois dos maiores canais de 
televisão foram veiculadas reportagens com Auditores-Fiscais do Trabalho, e em ação fiscal de combate ao 
trabalho escravo.
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 » MP 870/19 – 02/01/19 - Estabelece a organização 
básica dos órgãos da Presidência da República e 
dos Ministérios. – Transformada na Lei Ordinária 
13.844/19

 » MP 871/19 - 18/01/19 - Revisão dos benefícios 
previdenciários - Institui o Programa Especial 
para Análise de Benefícios com Indícios de 
Irregularidade, o Programa de Revisão de Benefícios 
por Incapacidade, o Bônus de Desempenho 
Institucional por Análise de Benefícios com Indícios 
de Irregularidade do Monitoramento Operacional de 
Benefícios e o Bônus de Desempenho Institucional 
por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade, 
e dá outras providências - Transformada na Lei 
Ordinária 13.846/19

LEGISLAÇÃO E TRABALHO PARLAMENTAR 
O ÁRDUO CAMINHO PERCORRIDO

 » MP 873/19 - 01/03/19 - Contribuição sindical 
por meio de boleto bancário. Altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a 
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. – Perdeu a eficácia

 » MP 881/19 – 30/04/19 - Liberdade Econômica 
- Institui a Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica, estabelece garantias de livre mercado, 
análise de impacto regulatório, e dá outras providências 
– Transformada na Lei Ordinária – 13.874/19

 » MP 905/19 - 12/11/19 - Programa Verde e 
Amarelo - Institui o Contrato de Trabalho Verde e 
Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras 
providências – final de 2019 ano na comissão mista

1 14/03/2019: MP 873 – Reunião com Secretário de 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoal

2 14/03/2019: Bloco da Minoria na Câmara traça 
estratégias de enfrentamento à Reforma da 
Previdência e à MP 873-2019

3 14/03/2019: MP 873 – SINAIT e entidades defendem 
o movimento sindical na luta contra a reforma da 
Previdência

4 19/03/2019: SINAIT discute Reforma da 
Previdência e MP 873 em reunião do Fórum 
Interinstitucional de Defesa do Direito de 
Trabalho e da Previdência Social - FIDS

5 22/03/2019: Em SC: Auditores-Fiscais do Trabalho 
protestam contra a Reforma da Previdência e MP 
873-2019

6 10/04/2019: Instaladas Comissões Mistas que ana-
lisarão as Medidas Provisórias 870 e 871 

7 17/04/2019: MP 870 - SINAIT trata demandas da 
categoria com deputado Capitão Augusto:

8 18/04/2019: MP 870: SINAIT pede apoio a 
emendas apresentadas em defesa da Auditoria- 
Fiscal do Trabalho

9 18/04/2019: MP 871 – Comissão aprova plano de 
trabalho e marca audiências públicas

10 24/04/2019: MP 870 Em audiência, SINAIT 
aponta prejuízos para a Inspeção do Trabalho

11 30/04/2019: MP 870 – Dirigentes do SINAIT pedem 
apoio da Liderança do Governo para aprovação de 
emendas

12 08/05/2019: MP 870 – Relatório foi apresentado 
e votação está prevista para esta quarta-feira, 8 de 
maio

13 08/05/2019: MP 873 – Instalada Comissão Mista

14 27/05/2019: MP 870: Reforma administrativa 
chega ao Senado como PLV 10:

15 25/06/2019: Senado: SINAIT alerta sobre medidas 
que prejudicam trabalhadores brasileiros

16 28/06/2019: Antissindical, MP 873 expirou

17 04/07/2019 INSISTINDO NO PROPOSTO NA 
EXTINTA 873 - Projeto de lei de senadora 
do PLV quer o fim do desconto em folha 
da contribuição sindical- PL 3814/2019 – 
RETIRADO PELA AUTORA

18 10/07/2019: SINAIT pede adiamento da votação 
da MP 881-2019 (PLV):

19 11/07/2019: Comissão Mista aprova relatório da 
MP 881 com prejuízos à legislação trabalhista

20 15/07/2019: INSISTINDO NO PROPOSTO NA 
EXTINTA 873 - Mais um projeto pretende extinguir 
desconto em folha de contribuições sindicais – PL 
4026/2019

21 23/07/2019: MP 871-19: Atuação do SINAIT garante 
atribuição dos Auditores-Fiscais do Trabalho

22 24/07/2019: MP 881: Entidades planejam ações 
para barrar prejuízos da minirreforma trabalhista

23 25/07/2019: MP 881 - SINAIT, Anamatra, ANPT 
e Abrat divulgam Nota Técnica sobre a nova 
reforma trabalhista

24 05/08/2019: Projeto da contribuição sindical por 
“boleto bancário” recebeu 11 emendas na CCJ – PL 
4026/2019

25 06/08/2019: DF: Seminário “Desregulamentação 
e Trabalho no Brasil: ex-ministros discutem os de-
safios do trabalho hoje” – MP 881

26 06/08/2019: Seminário discutirá os vícios jurídi-
cos da Medida Provisória 881

27 07/08/2019: MP 881: Fids envia ofício a 
presidentes da Câmara e do Senado solicitando 
exclusão da reforma trabalhista do texto
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REFORMA ADMINISTRATIVA E PEC 186 DO GOVERNO FEDERAL

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

1 24/10/2019: Servidores das carreiras de Estado 
cobram do governo debate sobre a reforma 
administrativa

2 07/11/2019: Editorial: PEC 186 - governo mantém 
política de vilanizar o servidor

3 07/11/2019: Novas PECs têm relatores 
definidos. Relatoria da PEC 186 ficou com o 
Podemos

4 08/11/2019: Atuação conjunta com entidades e Fó-
runs fortalece a defesa dos Auditores- Fiscais do Tra-
balho e do serviço público

5 12/11/2019: SINAIT busca interlocução com lide-
ranças parlamentares sobre a MP 905 e a reforma 
administrativa

1 31/01/2019: Analista político aponta cenários da 
reforma da Previdência:

2 05/02/2019: Texto extraoficial da reforma da 
Previdência estabelece 65 anos para aposentadoria 
por idade para homens e mulheres

3 07/02/2019: Texto extraoficial de reforma da 
Previdência embute mais uma reforma trabalhista

4 14/02/2019: Analista político examina proposta 
para aposentadoria do servidor na reforma da 
Previdência

5 19/02/2019: Lideranças sindicais conclamam 
servidores para luta contra reforma da Previdência

28 13/08/2019: Em Carta Aberta, acadêmicos 
e operadores do Direito do Trabalho pedem 
suspensão da votação da MP 881

29 14/08/2019: Sob o argumento de liberdade 
econômica, MP 881 é aprovada na Câmara com 
prejuízos a trabalhadores

30 14/08/2019: SINAIT debateu “Previdência e 
Trabalho”, com foco nas relações de trabalho e na 
liberdade econômica na CDH – MP 881

31 16/08/2019: MP 881: Aprovada na Câmara, 
matéria é o primeiro item da pauta do Plenário do 
Senado na próxima semana

32 30/10/2019: DF: SINAIT participa do Seminário 
“Desmonte do estado social brasileiro” CONJUNTO 
DE MP

33 12/11/2019: SINAIT busca interlocução com 
lideranças parlamentares sobre a MP 905 e a 
reforma administrativa

34 27/11/2019: Parlamentares subscrevem 48 
emendas do SINAIT ao texto da MP 905

35 29/11/2019: Sindicato analisa nota técnica da 
Subsecretaria de Inspeção sobre Dupla Visita à luz 
da MP 905

36 05/12/2019: Mídia: SINAIT lança podcast. Primeiro 
programa aborda a MP 905

37 11/12/2019: Instalada Comissão Mista da MP 905-19

6 13/11/2019: PECs 182-186-187-188 e MP 905: 
Mosap analisa cenário político e está em alerta 
quanto às propostas apresentadas pelo governo

7 14/11/2019: Fonacate: Servidores discutem 
reação a medidas do governo que prejudicam 
serviço público e servidores

8 26/11/2019: Santos (SP): ato unificado contra o 
plano ‘Mais Brasil’ chama atenção para o desmonte 
do serviço público

9 02/12/2019: PEC 186-2019 ou PEC Emergencial: 
Relatório traz graves prejuízos

10 06/12/2019: A fim de subsidiar debate político, 
Sindicato divulga análise técnica das PECs 
Emergencial e do Pacto Federativo

11 09/12/2019: PEC Emergencial – PEC 186: relatório 
será lido nesta terça-feira (10)

6 21/02/2019: PEC da reforma domina pauta da 
Frente Parlamentar em Defesa da Previdência 

7 25/02/2019: Audiência na CDH: Especialistas 
combatem reforma da Previdência

8 27/02/2019: SINAIT e entidades do Fonacate 
discutem oposição à reforma da Previdência 

9 27/02/2019: Frente Parlamentar da Previdência 
dá seguimento a debate sobre reforma

10 28/02/2019: GO: Diretor da Delegacia Sindical 
do SINAIT participa de audiência pública sobre 
reforma da Previdência

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 6/2019 de 04/02/2019
Emenda Constitucional nº 103 de 12/11/2019
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11 01/03/2019: Reforma da Previdência: SINAIT 
orienta Delegacias Sindicais para trabalho 
parlamentar nas bases

12 11/03/2019: Previdência Rural: especialistas e 
sindicalistas analisam que as mulheres serão as 
mais prejudicadas

13 11/03/2019: SINAIT trata de reforma previdenciária 
e MPs com líder do governo na Câmara

14 12/03/2019: Dirigentes do SINAIT participam 
do lançamento da frente paulista em defesa da 
previdência social

15 12/03/2019: Fonacate: SINAIT e demais entidades 
elaboram propostas à PEC 6-2019

16 12/03/2019: Fonacate define ações contra 
malefícios da reforma previdenciária

17 13/03/2019: SINAIT reforça apoio à Frente 
Parlamentar Mista em Defesa da Previdência

18 15/03/2019: MG - Delegacia Sindical se prepara 
para “Mobilização Nacional em Defesa da 
Previdência e Rumo à Greve Geral”

19 18/03/2019: Reforma da Previdência: SINAIT 
acompanha debate na CDH sobre “Previdência e 
Trabalho” para aposentados e pensionistas

20 19/03/2019: GO: Frente dos Servidores Federais 
contra a reforma da Previdência

21 19/03/2019: Minoria da Câmara volta a debater 
ações contra PEC da reforma previdenciária 22

22 20/03/2019: Frente divulga vídeo sobre o ataque à 
Previdência Social

23 20/03/2019: SINAIT fortalece lançamento 
da Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Previdência Social

24 21/03/2019: Em seminário, especialistas afirmam 
que PEC 6 desmonta sistema previdenciário

25 22/03/2019: Auditores-Fiscais do Trabalho participam 
de protesto nacional contra a reforma da previdência

26 28/03/2019: Frente Parlamentar da Previdência 
define novas ações

27 03/04/2019: SINAIT discute na liderança da Minoria 
estratégias de combate ao fim das aposentadorias

28 03/04/2019: SINAIT propõe temas a serem 
pautados pela CTASP

29 04/04/2019: Ato público na Câmara dos Deputados 
vai defender aposentadoria digna para as mulheres

30 10/04/2019: Reforma da Previdência: Carlos Silva 
confirma participação do SINAIT nas audiências 
nos Estados

31 11/04/2019: SINAIT em defesa da aposentadoria 
digna para as mulheres brasileiras

32 16/04/2019: Seminário “A Reforma da Previdência 
e seus efeitos para o trabalhador” - Rossetto critica 
proposta

33 18/04/2019: SINAIT divulga Nota Técnica 
sobre impactos da reforma da Previdência para 
aposentados e pensionistas

34 24/04/2019: Sem FGTS, CCJ aprova admissibilidade 
da PEC da reforma previdenciária

35 24/04/2019: Reforma da Previdência - Entidades 
e líderes da Minoria articulam campanha contra a 
PEC 6

36 26/04/2019: Reforma da Previdência: Fonacate 
apresenta emendas à PEC 6-2019

37 06/05/2019: RJ – Dirigentes do SINAIT e da 
Delegacia Sindical debatem a proposta de reforma 
da Previdência na Alerj

38 08/05/2019: Reforma da Previdência – Entidades 
avançam na formatação de campanha contra a PEC 
6-2019

39 09/05/2019: RN: SINAIT integra Frente Potiguar 
em Defesa da Previdência Social

40 10/05/2019: PEC 6: Dirigentes do SINAIT trabalham 
em coleta de assinaturas na Câmara:

41 17/05/2019: Em audiência pública, SINAIT 
afirma que reforma previdenciária deforma 
aposentadoria especial

42 17/05/2019: DS-SC – Entidades se reúnem para 
organizar discussão com parlamentares sobre a 
reforma da Previdência

43 31/05/2019: Reforma da Previdência: SINAIT 
articula apresentação de emendas

44 04/06/2019: Lançada campanha “Que reforma é 
essa?”, em defesa da Previdência Pública

45 04/06/2019: Reforma da Previdência: conheça 
melhor as emendas apresentadas pelo SINAIT à 
PEC 6

46 05/06/2019: Reforma da Previdência: Emenda 
Modificativa trata regras de transição, 
aposentadoria especial e abono de permanência

47 06/06/2019: Reforma da Previdência: Emenda 
do SINAIT à PEC 6 busca supressão de trechos 
prejudiciais

48 12/06/2019: SINAIT participa de audiência pública 
no RN sobre Reforma da Previdência 
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49 17/06/2019: SINAIT divulga análises do substitutivo 
da reforma da Previdência

50 18/06/2019: Fonacate define atuação em mais 
uma fase da tramitação da reforma da Previdência

51 19/06/2019: SINAIT denuncia ameaças a AFTs 
em reunião da Frente Parlamentar em Defesa da 
Previdência

52 27/06/2019: Mais uma reunião na Liderança da 
Minoria discute o andamento da Campanha contra 
a PEC 6 e novas estratégias

53 27/06/2019: Reforma da Previdência: Frente 
aprova Nota Pública contra relatório e texto da 
PEC 6

54 28/06/2019: Reforma da Previdência prejudica os 
mais pobres, afirmam especialistas

55 03/07/2019: SINAIT diz que é preciso consertar 
mundo do trabalho para recuperar saúde da 
Previdência

56 05/07/2019: Reforma da Previdência – Por 36 votos 
a 13, substitutivo é aprovado na Comissão Especial

57 10/07/2019: Reforma da Previdência – Fonacate e 
Fonasefe fazem manifestação na Câmara

58 11/07/2019: Reforma da Previdência – Câmara 
aprova texto-base em primeiro turno

59 12/07/2019: 12 de julho: Grande manifestação 
pela educação e contra a reforma previdência lota 
Esplanada dos Ministérios

60 12/07/2019: Câmara aprova regras protetivas às 
mulheres, regras favoráveis a policiais e pensão 
menor que mínimo

61 18/07/2019: Nota Técnica: SINAIT divulga análise 
sobre texto da PEC 6-2019 aprovado em 1º turno 
na Câmara

62 18/07/2019: Fonasefe define próximas ações da 
mobilização contra a reforma da Previdência

63 24/07/2019: Fonasefe reforça agenda de luta 
contra a reforma da Previdência

64 05/08/2019: Câmara poderá iniciar nesta terça-feira 
votação da reforma da Previdência, em 2º turno

65 07/08/2019: Reforma da Previdência: Fonacate 
vai apresentar sete destaques ao texto que será 
discutido no Senado

66 08/08/2019: SINAIT participa de reunião da Frente 
em Defesa da Previdência Social na Câmara

67 12/08/2019: Reforma da Previdência - Fonacate 
divulga Nota Técnica sobre as principais injustiças 
que atingem os servidores públicos

68 15/08/2019: Dirigentes do SINAIT acompanham 
audiência sobre reforma da Previdência na CDH 
do Senado

69 22/08/2019: Reforma da Previdência: SINAIT critica 
texto da PEC 6 em audiência na CCJ do Senado

70 27/08/2019: Reforma da Previdência: Relator no 
Senado apresenta parecer, com mudanças

71 28/08/2019: Lançamento da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Serviço Público será na terça-
feira, 3 de setembro: Preocupação PEC 6

72 30/08/2019: SE: SINAIT e entidades debatem 
reforma da Previdência e temas de interesse com 
senador Alessandro Vieira

73 02/09/2019: Senado recebe audiência pública 
e ato contra reforma da Previdência. Auditores-
Fiscais em Brasília podem participar

74 04/09/2019: Reforma da Previdência: SINAIT 
critica proposta em audiência no Senado

75 04/09/2019: SINAIT participa de lançamento de 
Frente de Defesa do Serviço Público e denuncia 
ataques a Auditores-Fiscais do Trabalho

76 05/09/2019: Reforma da Previdência: CCJ do 
Senado aprova PEC 6; trâmite da PEC paralela já 
teve início

77 05/09/2019: SINAIT e entidades aprovam 
calendário de audiências públicas na CDH para 
debater o tema “Previdência”

78 02/10/2019: SINAIT e entidades que integram a 
Frente em Defesa da Previdência Social reúnem-se 
no Senado

79 02/10/2019:  Senado aprova Reforma da Previdência 
em primeiro turno

80 09/10/2019: DF: SINAIT participa de seminário 
sobre Previdência no setor público

81 23/10/2019: Reforma da Previdência: Senado 
aprova regras que vão dificultar aposentadoria dos 
trabalhadores

82 12/11/2019: Reforma da Previdência – Emenda 
Constitucional nº 103, o começo do fim das 
aposentadorias

83 28/11/2019: SINAIT elabora infográfico sobre 
mudanças nas aposentadorias

84 29/11/2019: SINAIT divulga análise sobre as 
mudanças nas aposentadorias de servidores com 
deficiência

85 18/12/2019: SINAIT trata de demandas judiciais 
com escritório Farág Advogados Associados – EC 
nº 103-2019

86 19/12/2019: Reforma da Previdência: SINAIT e 
entidades do Fonacate ingressam como Amicus 
Curiae em ação no STF

87 19/12/2019: Reforma da Previdência - Ações 
coletivas e ADIs defendem interesses dos filiados 
do SINAIT

Clique aqui para visualizar o infográfico sobre a reforma da previdência.
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Albuquerque Barbosa, consultora 
sênior de Tecnologia da Informá-
tica, com MBA em Planejamento 
e Gestão Organizacional apresen-
tou o tema a Indústria 4.0 e as pla-
taformas digitais.

A partir daí, o SINAIT par-
ticipou de mais duas reuniões e 
Seminário com a equipe do Cesit/ 
Unicamp e passou a desenvolver 
discussões considerando preocu-
pações da Auditoria-Fiscais do 
Trabalho com o futuro da Inspe-
ção do Trabalho, o sistema de ad-
ministração do trabalho e os pre-
juízos a esse sistema.

Desde o início de 2019 o SI-
NAIT está preparando a discussão 
“O Futuro do Trabalho”, para levar 
à categoria.

Na primeira oportunida-
de houve uma vídeo conferência 
com a participação de Maria-Luz 
Vega Ruiz, coordenadora da Ini-
ciativa Mundial sobre o Futuro do 
Trabalho da Organização Inter-
nacional do Trabalho – OIT, que 
participou da concepção e desen-
volvimento do relatório divulgado 
no dia 21 de janeiro de 2019 sobre 
o Futuro do Trabalho, produzido 
pela Comissão Global da OIT e 
que foi traduzido pelo SINAIT; 
Professor José Dari Krein, doutor 
em Economia Social e do Traba-
lho, professor e pesquisador no 
Centro de Estudos Sindicais e de 
Economia do Trabalho – Cesit/ 
Unicamp, apresentou o tema “As 
perspectivas do trabalho” e Paula 
Freitas de Almeida, professora de 
Direito do Trabalho, pesquisadora 
dos efeitos da Indústria 4.0 sobre 
as Relações de Trabalho no Bra-
sil, também do Cesit/Unicamp, 
participou com o tema “Indústria 
4.0 e o futuro do trabalho”. Pre-
sencialmente, no evento, Fabrícia 

O FUTURO DO TRABALHO

4º CONAIT

BÔNUS DE EFICIÊNCIA

Foram realizados debates 
internos através de grupos de 
trabalho e o tema levado ao 37º 
Encontro Nacional dos Audito-
res-Fiscais do Trabalho foi “Audi-
toria-Fiscal do Trabalho e o Futu-
ro do Trabalho Humano”.

Essa discussão continuou 
com a assistência direta das pes-
quisadoras Paula Freitas e Lud-
mila Abílio do Cesit/Unicamp, 
assistindo mais diretamente as 
discussões com vistas ao convê-
nio com o CENTRO DE ESTU-
DOS e novos desdobramentos 
para 2020.

O SINAIT divulgou em 26 de fevereiro de 2019, o Edital de Convocação para realização do 4º Congres-
so Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho – Conait, que seria realizado de 17 a 19 de maio, em Brasília.

Com a edição da MP 873 em 01/03/2019 que previa a extinção da consignação em folha das mensali-
dades sindicais, não restou alternativa senão a suspensão de sua realização.

O Bônus fez parte de uma longa negociação 
salarial da entidade, criado pela Medida Pro-
visória nº 765/2016, que se transformou na Lei 
13.464/2017.

Em despacho proferido em 15 de março, o mi-
nistro do Tribunal de Contas da União – TCU Bruno 
Dantas deferiu o ingresso do SINAIT como Amicus 
Curiae nos autos do processo TC 005.283/2019- 1, 
que busca avaliar a conformidade do pagamento do 
Bônus de Eficiência e Produtividade da Auditoria-
-Fiscal do Trabalho.

Entre audiências e adiamentos o SINAIT pro-
moveu uma  verdadeira peregrinação ao  Tribunal de 
Contar para fazer esclarecimentos, e à SIT solicitan-

do empenho, por parte da Secretaria em defender os 
interesses da categoria

O ministro Bruno Dantas, relator do processo 
no TCU, decidiu conceder ao governo o prazo de 30 
dias, prorrogáveis até 90 dias, para que o pagamen-
to do Bônus de Eficiência e Produtividade seja re-
gulamentado. Enquanto isso, a parcela fixa legal do 
Bônus continua sendo paga, sob o entendimento de 
que tem caráter alimentar, o que já representa uma 
conquista, diante de tantos ataques.

A regulamentação deverá ser feita por meio de 
lei a ser aprovada pelo Congresso Nacional e deverá 
ser, também, resolvido o problema de não incidência 
de previdência sobre o seu valor.

Reunião de diretores e delegados sindicais do SINAIT
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37º ENAFIT

O GRANDE ENAFIT EM PEQUENAS NOTAS

Desde fevereiro de 2019 a comissão organiza-
dora integrada por membros da Delegacia Sindical 
do SINAIT em Sergipe: Maria Mazzarello Men-
donça, Arilda Madureira, Marli Marlete Andrade, 
Roseniura Santos, Glauber Jesus Santana e Acássia 
Teófilo Leite e os Dirigentes do SINAIT – Carlos 
Silva, Rosa Jorge, Rosângela Rassy, Ana Palmira 
Camargo, Vera Jatobá, Virna Soraya Damasceno e 
Francisco Luís Lima, começou o trabalho para or-
ganizar aquele que todos sonhavam seria o grande 
37º ENAFIT em ARACAJU, SE.

Tema: “A Auditoria-Fiscal do Trabalho e o fu-
turo do trabalho humano”. Período: de 17 a 22 de 
novembro de 2019

O ENAFIT, em todos as suas edições, bus-
cou promover o encontro da categoria com um 

jantar de abertura, que é uma festa de confra-
ternização, e durante a semana promove ampla 
discussão de temas de interesse profissional, 
que objetiva aprofundar conhecimento e trocar 
informação entre AFTs de diferentes localida-
des, que enfrentam em seu dia a dia realidades 
diversas. Com esse fundamento sempre foi soli-
citada à SIT a liberação dos Auditores para par-
ticipação durante o evento.

Em 2019, a SIT, para autorizar, exigiu que 
fosse efetuado, por cada Auditor, o mesmo proce-
dimento utilizado para autorizar participação em 
eventos de capacitação.

Isso não desencorajou a participação dos co-
legas, que compareceram e puderam participar e 
realizar um grande evento.

1 18/11/2019: 37º ENAFIT - SINAIT abre o Enafit 
com corrida contra a escravidão: A 2ª Corrida 
Contra a Escravidão, realizada pelo SINAIT, 
dentro da programação do 37º Encontro 
Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho 
(Enafit) foi um sucesso e atraiu um público 
de aproximadamente 600 pessoas, que se 
dividiram entre atletas profissionais e amadores 
atentos e engajados na luta contra a escravidão 
contemporânea. Muitos Auditores-Fiscais do 
Trabalho participaram e houve uma premiação 
especial para os atletas da categoria.

2 18/11/2019: 37º Enafit: Em tom de crítica, 
resistência e união, 500 pessoas celebraram o 
evento em Aracaju. Maria Mazzarrello Andrade 
de Mendonça, delegada sindical do SINAIT em 
Sergipe e presidente do evento, destacou que 
o tema que norteia o Enafit “A Auditoria-Fiscal 
do Trabalho e o futuro do trabalho humano” é 
pertinente para a atualidade e fez um paralelo 
entre a escravidão histórica e a escravidão 
contemporânea. Neste contexto de tantas 
modificações é bom refletir: “há 300 anos, os 
negros escravos cativos no Brasil não tinham 
direitos. Hoje, os entregadores de comida 
pronta que alugam bicicleta; que não são 
empregados da empresa de entrega, nem de 
quem encomenda e nem do restaurante; que 
não tem direito a férias, folga ou fins de semana; 
não tem plano de saúde; não vão se aposentar e 
são descartáveis; são diferentes?”.

Abertura do 37º Enafit, em Aracaju (Fotos: Cristiano Eduardo)
Auditores-Fiscais do Trabalho que participaram da 

2ª Corrida contra a Escravidão
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3 19/11/2019: 37º Enafit – Subsecretário fala 
sobre mudanças na estrutura da SIT.

4 19/11/2019: 37º Enafit – Encontro com a DEN 
analisa o cenário e os ataques à Auditoria-Fiscal 
do Trabalho

5 19/11/2019: 37º Enafit: FGTS Digital promete 
agilidade e transparência para a fiscalização do 
trabalho

6 19/11/2019: 37º Enafit - Um futuro incerto e 
difícil para o trabalhador

7 20/11/2019: 37º Enafit – Painel discutiu a atu-
ação da Auditoria-Fiscal do Trabalho diante das 
mudanças nas relações trabalhistas

8 20/11/2019: 37º Enafit: Na 11ª Jornada Ibero-
americana, expositores analisam mudanças de 
formas de trabalho

9 20/11/2019: 37º Enafit - MP 905 e a falsa valori-
zação da carreira de Auditor-Fiscal do Trabalho

10 21/11/2019: 37º Enafit: Em painel, economia, 
PECs, protocolo de segurança e muito mais:

11 21/11/2019: 37º Enafit – Painel aborda desafios 
e busca respostas para questionamentos sobre 
o papel dos Auditores-Fiscais

12 21/11/2019: 37º Enafit – SINAIT premia Artigos 
Científicos e lança Manual da Aprendizagem 24 
- 21/11/2019: 37º Enafit – Acidentes que podem 
ser evitados:

13 21/11/2019: 37º Enafit – Paixão e compro-
metimento no combate ao trabalho escravo e 
infantil

14 22/11/2019: 37º Enafit - Planejamento financei-
ro, semeando o presente, colhendo o futuro 

15 22/11/2019: 37º Enafit – Pesquisa e estudo 
produzirão diagnóstico para traçar o futuro da 
Inspeção do Trabalho

16 22/11/2019: 37º Enafit – O trabalho como pro-
teção à saúde mental

17 22/11/2019: 37º Enafit – Carta de Aracaju 
denuncia perdas dos direitos trabalhistas e des-
monte e desmonte da Fiscalização do Trabalho

18 22/11/2019: 37º Enafit – Tribuna livre

19 22/11/2019: 37º Enafit: Sessão de encerra-
mento marca resistência e deixa saudades de 
Sergipe

20 22/11/2019: Plenária do 37º Enafit aprova por 
unanimidade cinco moções de repúdio:

21 25/11/2019: 37º Enafit – Auditoria-Fiscal dialo-
gou com comunidade sobre gestão de riscos

PAINEL – 37º ENAFIT - ACIDENTES QUE PODEM SER EVITADOS

Cases sobre acidente da Vale em Brumadinho 
(MG) e fiscalização em hospitais no estado de Goiás 
apontam importância da ação fiscal na preserva-
ção de vidas

O Auditor-Fiscal do Trabalho Marcos Botelho 
mostrou o resultado do trabalho de uma equipe   de 
oito Auditores que investigaram o acidente na barra-
gem 1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, 
ocorrido em 25 de janeiro. O desastre, considerado o 
maior acidente de trabalho já registrado no Brasil, dei-
xou até o momento 255 mortos e 15 desaparecidos.

O estudo aponta que a diretoria e o corpo téc-
nico da Vale conheciam, desde 2016, a fragilidade da 
barragem que rompeu no início do ano.

A notícia no site do SINAIT é encerrada 
desta maneira:

A conclusão da equipe é que, “ao menos em re-
lação aos mais de 600 trabalhadores da mina, desde 
o momento em que a empresa teve ciência do nível 
alarmante de fragilidade da barragem 1, por meio 
dos vários estudos aos quais seu corpo técnico e di-
retivo teve acesso, a Vale  deveria ter acionado seu 
plano de emergência, suspendido as atividades nos 
locais passíveis   de serem atingidos no caso de rom-
pimento da barragem e providenciado a imediata re-
tirada dos trabalhadores”.

Fiscalização corajosa em hospitais
O case de fiscalização em hospitais apontou que 

é possível evitar acidentes com diálogo e resistên-
cia. Jacqueline Carrijo, Auditora-Fiscal lembra que 
não só na área de saúde, mas em qualquer campo de 
atuação, o Auditor precisa de resistência para fazer 
aquilo que é necessário.

A equipe atua também com a fiscalização in-
direta que aumenta a área de alcance da Auditoria- 
Fiscal com objetivo de prevenir grandes aciden-
tes, além de favorecer a segurança dos Auditores. 
Um exemplo foi a realização da Capacitação Fiscal 
Multidisciplinar de Saúde e Segurança do Trabalho 
realizada em outubro de 2019 pela SRT/GO, que 
reuniu gestores, diretores e responsáveis técnicos 
da área de segurança do trabalho de unidades de 
saúde do estado.

Foram convidados profissionais de 50 institui-
ções para conhecer o papel da fiscalização. A ideia 
da capacitação surgiu a partir dos problemas detec-
tados pela fiscalização em anos de atuação, com ob-
jetivo de orientar as unidades de saúde no sentido 
de reduzir o número de acidentes nas unidades. O 
Brasil possui 6.820 hospitais públicos e privados.
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EXPOSIÇÃO - “AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO, UMA HISTÓRIA DE LUTA 
CONTRA O TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL”

11ª JORNADA IBEROAMERICANA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

Apresentada durante o 37º ENAFIT a exposição 
reúne fotografias de Auditores-Fiscais do Trabalho 
que atuaram e atuam nos Grupos Especiais de 
Fiscalização Móvel – GEFMs. As imagens estão 
sendo resgatadas pelo Auditor e fotógrafo Sérgio 
Carvalho, na esteira de um projeto de criação de um 
acervo visual da história do enfrentamento ao crime. 
Carvalho coordena a ação.

Na oportunidade houve uma apresentação digi-
tal com as fotos da exposição que o SINAIT disponi-
bilizou em seu site.

As mudanças de paradigmas e rupturas do con-
ceito antigo de negócios para a nova forma de rela-
ções de trabalho foram analisadas durante a 11ª Jor-
nada Iberoamericana de Inspeção do Trabalho, sob 
o tema: Precarização do emprego pela tecnologia – 
trabalhadores de aplicativos. 

Participaram do debate da jornada, o professor 
Gustavo Gauthier, da Universidade da República – 
Udelar no Uruguai; José Ribeiro Soares Guimarães, 
Oficial Nacional e Coordenador da Área de Geração 
de Conhecimento para a Promoção do Trabalho De-
cente do Escritório da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT no Brasil;

Rodrigo de Lacerda de Carelli, procurador o Traba-
lho e professor de direito da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – UFRJ e ex-Auditor-Fiscal do Trabalho.

O encontro foi coordenado por Francisco Luís 
Lima, diretor do SINAIT, e Sérgio Voltolini, presi-
dente da Confederação Iberoamericana dos Inspe-
tores do Trabalho – CIIT.

As falas dos participantes, para além de 
transmissão de conhecimento, foram proféticas e 
continuarão repercutindo em nossas mentes por 
muito e muito tempo. Em destaque o último pa-
rágrafo da notícia veiculada, sobre a jornada no 
site do SINAIT.

Apesar da complexidade do tema, que desafia 
alguns entendimentos, o professor Carelli acredita 
que não podemos ser pessimistas. “O direito ecoló-
gico do trabalho, a regulação do trabalho estará no 
centro quando isso tudo passar e a sociedade se re-
conhecer como tal novamente”.

Equipes de Auditores-Fiscais em ação em todo o Brasil pela 
erradicação do trabalho escravo (Detrae)

REUNIÕES PREVIAMENTE AGENDADAS  E REALIZADAS (EXEMPLIFICATIVAMENTE)

ADVOGADOS 20

SIT/ME 18

PARLAMENTARES 28

ADMINISTRATIVAS 06

PARCEIROS 178

DEN 04 (aprox. 12 turnos)

CFN 03 (aprox.. 9 turnos)

CDS 04 (aprox.. 12 turnos)
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REUNIÕES PREVIAMENTE AGENDADAS 
E REALIZADAS (EXEMPLIFICATIVAMENTE)

NOTÍCIAS NO SITE - 944

MES DEN EM 
BRASILIA

AFT PARA 
ATIVIDADE EM 

BRASÍLIA

PARA OUTRAS 
LOCALIDADES

JORNALISTAS 
SECRETÁRIAS

JANEIRO 30 69 5 5 109

FEVEREIRO 17 5 11 3 36

MARÇO 25 13 - 3 41

ABRIL 17 14 - 5 36

MAIO 35 59 13 5 112

 JUNHO 10 7 5 4 26

JULHO 16 14 4 4 38

AGOSTO 37 34 6 5 82

SETEMBRO 22 2 9 7 40

OUTUBRO 21 10 29 9 69

NOVEMBRO 10 2 12 6 30

DEZEMBRO 3 10 10 2 25

TOTAL 243 239 104 58 644

SALÁRIO MÍNIMO 02

EXTINÇÃO DO MTB 10

SIT 16

SST/NRs 38

TRABALHO ESCRAVO 73

GRUPO MOVEL 15

LISTA SUJA 04

CONATRAE 06

TRABALHO INFANTIL 33

REFORMA TRABALHISTA 06

SERVIDORES 11

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 65

DEN 06

CDS 06

CFN 03

DS (ATIVIDADES DAS DELEGACIAS) 73

CIIT 04

LIVRO DE ARTIGOS 06

AGN 05

CHACINA DE UNAÍ 28

BENEFÍCIO A FILIDOS 27

FONASEFE/FONACTE 25

DEFESA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 02

MOSAP 11

MCCE 10

FUTURO DO TRABALHO 09

OIT 14

PROMOÇÃO/REMOÇÃO 12

BRUMADINHO 11

EMBARGO INTERDIÇÃO 06

CONAIT 03

ENAFIT (E CORRIDA) 41

TRABALHO DA MULHER (CMB) 13

APRENDIZAGEM 10

AFT (quando o próprio é a notícia) 11
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FOMOS NOTÍCIA - 287
QUANDO NOSSA ATIVIDADE DESPERTA ATENÇÃO

AÇÕES FISCAIS 09

ABRIL VERDE 03

REFORMA ADMINISTRATIVA 01

ANPT/MPT 02

CNMP 03

FUNPRESP 10

LEGISLAÇÃO EM TRÂMITE/
PARLAMENTO

MP/PEC/PL/PLV 75

BÔNUS 14

ASSEFAZ 04

DIAGNÓSTICO 02

DIAP 04

ORÇAMENTO 2020 02

AMEAÇAS/SEGURANÇA AFT 10

TV SINAIT 11

PODCAST 01

E SOCIAL 06

CONGRESSOS E CURSOS 17

CONFERENCIA OIT (SINAIT/CIIT) 06

PARTICIPAÇÃO CDH/CTASP/CCJC/
SENADO

19

FGTS 06

UNIVERSIDADE SAPIENZA 02

INTERCÂMBIO PROFISSIONAL USA 01

NOTÍCIAS SOBRE ATUAÇÃO DE AFT 
(ESCLARECER)

20

TRABALHO ESCRAVO 20

ESCRAVO DO OURO (1) 01

LISTA SUJA 05

SST/NR 05

CHACINA DE UNAI 06

BRUMADINHO 09

PCD 04

AMEAÇAS E CALÚNIAS 02

TRABALHO INFANTIL 04

AMIANTO 02

CARTA DE ARACAJU/ENAFIT 06

NOTA PÚBLICAS 10

INTERDIÇÃO HOSPITAL 02

NRs 04

AUDITORIA FISCAL 04

(1) Importante salientar, aqui, que a ONG Repórter Brasil foi finalista no 41°  Prêmio Vladimir Herzog de  Direitos 
Humanos, um dos mais importantes do jornalismo brasileiro, com a reportagem “Escravos do Ouro”. A reportagem 
relatou a situação de trabalhadores resgatados por Auditores-Fiscais do Trabalho em um garimpo aberto dentro de 
área de proteção no Pará, onde até namorar era proibido.
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1 Conatrae: Comissão Nacional de Erradicação do 
Trabalho Escravo

2 Instituto Mosap: Movimento dos Servidores 
Públicos de Aposentados e Pensionistas 

3 FNPETI: Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil

4 Fonacate: Fórum Nacional Permanente das 
Carreiras Típicas de Estado

5 Fonasefe: Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais

6 Fórum Nacional Permanente dos Servidores do 
Ministério do Trabalho (Fonaps)

7 Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do 
Trabalho – FIDS

8 Fórum Permanente em Defesa do Serviço 
Público 

9 Fórum Fisco 

10 Fórum Permanente em Defesa dos Direitos dos 
Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização

FÓRUNS E COMISSÕES QUE O SINAIT INTEGRA

EDITORIAIS, NOTAS PÚBLICAS, NOTAS TÉCNICAS, 
EDITORIAIS E NOTA DE REPÚDIO 2019

11 Frente Parlamentar em Defesa do Serviço 
Público (Câmara)

12 Frente Parlamentar Mista do Serviço Público 
(Câmara e Senado) 13 – Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Previdência

14 Frente Paulista em Defesa da Previdência Social

15 Frente Parlamentar Mista de Combate ao 
Trabalho Infantil e Estímulo a Aprendizagem 

16 Movimento Nacional dos Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas – MOSAP 

17 Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – 
MCCE

18 Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do 
Trabalho e da Previdência Social – FIDS 

19 Movimento Ação Integrada – MAI

20 Instituto Ação Integrada - INAI

 » 30/0/2019: SINAIT, CDS e CIIT divulgam Nota 
Pública sobre rompimento da barragem da Vale em 
Minas Gerais

 » 07/02/2019: Nota Pública: Entidades combatem 
texto preliminar de reforma da Previdência

 » 25/02/2019: Editorial: Proposta de reforma 
previdenciária é danosa a todos os trabalhadores 
brasileiros, públicos e privados

 » 18/04/2019: SINAIT divulga Nota Técnica 
sobre impactos da reforma da Previdência para 
aposentados e pensionistas

 » 10/05/2019: Editorial – Nada justifica a 
desregulamentação da segurança e saúde no trabalho 
no Brasil

 » 14/05/2019: Nota Pública do SINAIT - 
“Simplificação” das NRs é um atentado contra a vida 
dos trabalhadores brasileiros

 » 06/06/2019: NOTA PÚBLICA: SINAIT 
denuncia a prática de crime de ameaça contra 
Auditores-Fiscais do Trabalho no Ceará e no Pará

 » 24/06/2019: Com Nota Técnica, SINAIT 
requer ao governo reavaliação do processo de 
desregulamentação das NRs

 » 05/07/2019: Nota Pública – Trabalho infantil é 
para ser combatido e erradicado

 » 18/07/2019: Nota Técnica: SINAIT divulga 
análise sobre texto da PEC 6-2019 aprovado em 1º 

turno na Câmara
 » 26/07/2019: SINAIT, Anamatra, ANPT e 

Abrat divulgam Nota Técnica contra nova reforma 
trabalhista

 » 12/08/2019: Nota Pública – Ameaças e calúnias 
nas redes sociais:

 » 05/09/2019: Nota de Repúdio – PE: Auditores-
Fiscais do Trabalho ameaçados depois de

 » fiscalizar casas de farinha
 » 04/10/2019: Editorial: Constituição Federal 

completa 31 anos sob ameaças de supressão de 
direitos sociais e trabalhistas

 » 07/10/2019: Editorial: SINAIT comemora seu 31º 
aniversário nesta segunda-feira 11/10/2019: Em Nota 
Técnica, SINAIT alerta para riscos de PL que dispensa 
motoristas profissionais de exame toxicológico

 » 16/10/2019: Nada sobre a Inspeção do Trabalho 
sem os Auditores-Fiscais do Trabalho

 » 28/10/2019: Editorial – Dia do Servidor Público: 
servidor e público não têm o que comemorar

 » 07/11/2019: Editorial: PEC 186 - governo 
mantém política de vilanizar o servidor

 » 13/11/2019: Nota Pública – MP 905 significa 
interferência na ação fiscal

 » 26/11/2019: Nota Pública: SINAIT subscreve e 
divulga nota do Fonacate sobre propostas  do governo 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS - CDH

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA COMISSÃO DO TRABALHO, ADNINISTRAÇÃO E 
SERVIÇO PÚBLICO - CTASP

– PECs 186 (PEC Emergencial), nº 187 (Revisão dos 
Fundos) e nº 188 (Pacto Federativo)  

 » 29/11/2019: Nota Técnica do SINAIT requer ao 
governo análise sobre contrapartida aos servidores 
optantes à Funpresp

 » 06/12/2019: SINAIT divulga Nota Técnica sobre 
a PEC 196, da reforma sindical

 » 13/12/2019: PCDs – SINAIT e Auditores-Fiscais 
do Trabalho rechaçam em Nota de Repúdio ataque à 
fiscalização da Lei de Cotas

1 REFORMA DA PREVIDÊNCIA PEC 6/2019

2
PREVIDÊNCIA E TRABALHO COM FOCO NA PREVIDÊNCIA 
RURAL

3
PREVIDÊNCIA E TRABALHO COM FOCO NO DEBATE COM 
ENTIDADES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

4 PREVIDÊNCIA E TRABALHO COM FOCO NA EDUCAÇÃO

5 REFORMA NA PREVIDÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

6
REFORMA DA PREVIDÊNCIA E AUDITORIA DA DÍVIDA 
PÚBLICA

7 REFORMA DA PREVIDÊNCIA COM FOCO NAS MULHERES

8 POLÍTICA DO SALÁRIO MÍNIMO

9 DEBATE DIREITO DO TRABALHO

10 A CPI DA PREVIDENCIA E A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

11 RELAÇÕES DO TRABALHO E LIBERDADE ECONÔMICA

12 A IMPORTÂNCIA DAS NRs

1 SEMINÁRIO PEC 06/2019

2 MECANISMOS GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS DE 
COMBATE AO TRABALHO EM CONDIÇÕRS ANÁLOGAS A DE 
ESCRAVO

3 PROCESSO DE REVISÕES DAS NORMAS 
REGULAMENTADORAS – NRs

4 COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E POLÍTICAS DE 
ENFRENTAMENTO

Em parte dessas reuniões, o SINAIT participou das mesas com a presença do Presidente Carlos Silva e 
da Vice-Presidente Rosa Maria Campos Jorge.

Os colegas Alex Myller, Renato Bignami, Marco Aurélio, Paulo Cesar Lima e as colegas Mônica Duailibi, 
Ana Luiza Horcades, Flávia Lorena Cardoso Lopes, Paula Mazullo. Marinalva Cardoso, Vera Jatobá, Virna 
Damasceno e Aída Becker foram convidados a representar o SINAIT em diversos eventos no Congresso 
e em outras localidades. A representação do SINAIT em eventos nos estados é regulamente feita pelos 
Delegados Sindicais ou Auditores-Fiscais do Trabalho das localidades.
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PARTICIPAÇÃO DO SINAIT EM EVENTOS

VADE MECUM

 » Seminário Internacional sobre Trabalho 
Escravo e Tráfico de Pessoas

 » WorkShop Medidas Judiciais para Averbação 
de Tempo de Serviço para Aposentados no Serviço 
Público

 » Seminário Nacional dos Assalariados Rurais
 » Seminário - A Reforma da Previdência e o 

Mercado Financeiro
 » VI Encontro de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Resgatados do Trabalho Escravo
 » Seminário – A Previdência no Setor Público
 » V Encontro de Direito Sindical
 » Seminário Repensando a Economia Brasileira
 » Seminário 100 Anos da Organização 

Internacional do Trabalho – SINAIT participa 
de Seminário da USP e denuncia desidratação da 
Inspeção do Trabalho no Brasil

 » 4º Congresso Luso Brasileiro de Auditores-
Fiscais

 » Roda de Conversa com Kailash Satyarthi
 » VI Encontro Estadual de Encontro das 

Comissões Estaduais para Erradicação do Trabalho 
Escravo

 » Simpósio O Futuro do Trabalho – Os Efeitos da 
Revolução Digital na Sociedade

 » Seminário Nacional O Estado Social e a 
Liberdade Econômica - Os Vícios Jurídicos da MP 
881

 » 5º Seminário Internacional do Trabalho Seguro

 » O Desmonte do Estado Social Brasileiro, 
Causas, Consequências e Contradições – Fonacate/ 
Fonasefe

 » Mesa Redonda. O diálogo entre Jurisprudência, 
Doutrina e Advocacia e o papel da Universidade 
como facilitadora deste diálogo, também na 
perspectiva comparativa.

 » III – Seminário Internacional do Trabalho – 
Brasil e França

 » III – Encontro Estadual de Técnicos de 
Segurança do Trabalho em João Pessoa

 » 25 Anos do FNPETI – Desafios para Eliminação 
do Trabalho Infantil

 » Jornadas Comemorativas 10 Anos do Pacto 
Contra a Precarização e Pelo Emprego e Trabalho 
decente em São Paulo – Cadeia Produtiva das 
Confecções

 » Convite Dep. Túlio Gadêlha - PDT/PE - 
Audiência Pública para debater “Futuras iniciativas 
legislativas no Brasil em matéria da transparência na 
cadeia produtiva das empresas, com o objetivo de 
inibir o trabalho análogo ao escravo”*

 » (Excluídas aqui as Audiências Públicas - CDH 
e CTASP)

 » Reunião de construção de pauta da Subcomissão 
de acompanhamento dos mecanismos institucionais 
de combate ao trabalho em condições análogas às de 
escravo

 » Frente Parlamentar Mista de Combate ao 
Trabalho Infantil e de Estímulo a Aprendizagem - 
Convite Dep. Túlio Gadêlha (PDT-PE)

O SINAIT lançou, em 15 de janeiro de 2019, o Vade Mecum do Auditor-Fiscal do Trabalho, no formato 
digital, em que, para as principais normas trabalhistas, sugerem-se critérios técnicos e procedimentos 
inspecionais a serem utilizados pela fiscalização, auxiliando o exercício da função dos Auditores-Fiscais no 
dia a dia. O hot site poderá ser acessado pelos Auditores-Fiscais do Trabalho filiados ao Sindicato por meio do 
endereço https://vademecumaft.SINAIT.org.br.

Alex Myller, que coordenou o Grupo de Trabalho, refletiu que, para além da questão técnica,     é também 
importante o sentido político do que faz “a apresentação do Vade Mecum não é um ponto de chegada, mas sim, 
um ponto de partida para um grande debate. Além de representar a aplicação no cotidiano fiscal às normas à 
luz da Constituição Federal e dos tratados internacionais, em que busca na centralidade política a dignidade 
da pessoa humana”.

Integraram o Grupo de Trabalho: Aída Becker, Alex Myller, Ana Luiza Horcades, Cláudia Márcia de 
Sousa Ribeiro, Edésia Barros, Francimary Michiles, Giselle Sakamoto Souza Vianna, Katleem Marla Pires de 
Lima, Lucas Reis, Maria Roseniura de Oliveira Santos, Mônica Duailibe, Olga Machado, Paula Mazullo, Paulo 
César Lima, Renato Bignami, Rogério Araújo, Vera Jatobá e Virna Damasceno.

O Dr. Gustavo Ramos, sócio-diretor do Escritório Mauro Menezes & Advogados, foi um dos parceiros do 
SINAIT na pesquisa.



BOLETIM ESPECIAL - SINAIT EM AÇÃO JUNHO DE 2020. 19

O presidente do SINAIT, Carlos Silva, participou 
da 108ª Conferência da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT,  na sede das Nações Unidas 
– ONU em Genebra, na Suíça, juntamente    com 
outras lideranças, como Sérgio Voltolini, presidente 
da Confederação Ibero-americana de Inspetores do 
Trabalho (CIIT) e Rudinei Marques, presidente do 
Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate).

Participam ainda dos debates, sobre questões 
sociais e trabalhistas e sobre o futuro do trabalho, 
mais de 5 mil delegados e líderes mundiais dos 187 
Estados-Membros da OIT. Cada Estado- Membro 
é representado por dois delegados do governo, um 
delegado de empregadores e um de trabalhadores, 
além de assessores.

Os presidentes, da CIIT e SINAIT, foram 
recebidos por dirigentes da OIT, levaram as 
preocupações dos Auditores-Fiscais do Trabalho 
com todo o cenário de descumprimento das 
Convenções nº 81 e nº 155, das quais o Brasil é 
signatário.

No encerramento de sua 108ª Conferência, 
em 21 de junho, a OIT aprovou uma convenção 
que terá o número 190. É a primeira Convenção 
aprovada depois da Convenção dos Empregados 
Domésticos, em 2011. Além da Convenção, foram 
aprovadas uma Recomendação e uma Resolução 
sobre o mesmo tema

Sergio Voltolini e Carlos Silva, 
em Genebra: diálogo e denúncias

A Convenção trata de assédio moral e sexual 
no mundo do trabalho e venceu resistências de 
empregadores ao longo de dez anos de discussões, 
para ser aprovada no centenário da OIT.

Instância decisória máxima da  Organização 
Internacional   do  Trabalho  –  OIT,  a  Conferência 
Internacional, em sua 108ª edição, divulgou o 
documento final dos debates, que ocorreram de 10 
a 21 de junho, na sede do organismo internacional 
em Genebra, na Suíça: Declaração do Centenário 
da OIT aborda diversos pontos, tendo como tema 
central o futuro do trabalho.

CONFEDERAÇÃO IBEROAMERICANA DE INSPETORES DO TRABALHO – CIIT

Representantes da Inspeção do Trabalho do Brasil, Espanha, Uruguai e República Dominicana, pela 
primeira vez, participaram da primeira reunião ordinária anual da Confederação Iberoamericana de 
Inspetores do Trabalho – CIIT, na sede do SINAIT, em Brasília. Durante três dias, de 14 a 16 de maio, eles 
discutiram as mudanças legislativas no mundo do trabalho que impactam a vida de milhões de trabalhadores 
e buscaram alternativas para o enfrentamento deste problema.

Em 21 de janeiro de 2019 a OIT lança o relatório 
“Trabalho para um futuro mais brilhante”, produzido 
pela Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho. O 
SINAIT providenciou a tradução do documento com 
a finalidade de propiciar a democratização da leitura 
e amparar discussão que, a entidade, considerava de 
extrema importância.

No dia 29 de janeiro, no âmbito interno, foi realizado 
uma vídeo conferência, com Maria-Luz Vega Ruiz coorde-
nadora da Iniciativa Mundial sobre o Futuro do Trabalho.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT

Em fevereiro, peritos da OIT pediram revisão 
de dois artigos da reforma trabalhista de 2017, as-
sunto que, em 2018, o próprio SINAIT e outros sin-
dicatos nacionais levaram para a 107 ª Conferência 
em Genebra.

Em todo o mundo, a partir de 11 de abril, data 
do centenário da OIT, houve muitas iniciativas para 
tão importante comemoração. O SINAIT participou 
com representantes em dois eventos, um em Salva-
dor e outro em São Paulo.

108ª CONFERÊNCIA DA OIT
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FUNPRESP
O SINAIT manteve, à disposição dos filiados, o 

serviço de planejamento e cálculo previdenciário, sem 
custo, para a adesão, ou não, à FUNPRESP pudesse ser 
feita de forma fundamentada. Foram efetuadas inú-
meras chamadas para esse fim, no site do SINAIT.

Durante o ano de 2019, dando seguimento às 
medidas judiciais de 2018, o SINAIT continuou aten-
to à defesa da regulamentação da Lei 13.809/2019 e 
para a suspensão do prazo para adesão, até a regula-
mentação da lei.

O SINAIT também identificou um ataque ao 
benefício especial no texto da Proposta de Emen-
da Constitucional - PEC 06/2019 e tomou medidas 
contra este ataque em conjunto com as entidades que 
integram o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de 
Estado – Fonacate.

E ainda em 2019, resguardado por nota técnica 
o SINAIT, apresentou requerimento ao governo para 
análise sobre contrapartida aos servidores optantes, 
considerando os efeitos da PEC 133/2019, aprovada 
em segundo turno pelo Senado Federal em 19 de no-
vembro de 2019.

PUBLICAÇÕES
 » Lançamento Do Livro - Reforma Trabalhista 

Uma Reflexão dos Auditores-Fiscais do Trabalho sobre 
os Efeitos da Lei 13.467/2017 para os Trabalhadores 

 » Vade Mecum do Auditor-Fiscal do Trabalho

ARTIGOS AFT NO SITE
Autor: Carlos Alberto de Oliveira
Auditor-Fiscal do Trabalho – Agente de promoção 
do meio ambiente do trabalho equilibrado, da 
igualdade social e colaborador para o equilíbrio da 
Previdência Social

Autor: Lucas Reis da Silva
Trabalhadores e Estudantes Franceses se levantam 
contra a Reforma da Previdência

Autor: Marinalva Cardoso Dantas
Olhos nos Olhos

Autor: José Cláudio de Magalhães Gomes
“O que faz o Sindicato e qual seu poder?”.

 
ARTIGOS EXTERNOS
Autor: Antônio Augusto de Queiróz
MP do Primeiro Emprego Aprofunda a Reforma 
Trabalhista

Autor: Antônio Augusto de Queiróz
O Servidor público na reforma da previdência de 
Bolsonaro

BOLETIM ESPECIAL

SINAIT em defesa das Normas Regulamentadoras – 
NRs Boletins Semanais – 39 publicações

REVISTA
36º ENAFIT – CUIABÁ

ACERVO FOTOGRÁFICO MATÉRIAS 
TV SINAIT 2019

As matérias produzidas pela TV Sinait tem 
por objetivo a defesa da categoria, a divulgação das 
atividades do Sinait e a divulgação da atuação da 
Auditoria-Fiscal do Trabalho.

1 30/01/2019: TV Sinait - 15 anos de impunidade: 
Sinait cobra prisão de mandantes e intermediários 
da Chacina de Unaí

2 05/02/2019: TV SINAIT - Chacina de Unaí – 
Artistas apresentaram cordéis sobre escravidão e 
assassinato de Auditores-Fiscais do Trabalho

3 02/05/2019: TV SINAIT – Chacina de Unaí está 
entre os quatro casos acompanhados por 
Observatório do Conselho Nacional de Justiça

4 18/11/2019: TV SINAIT – 2ª Corrida contra a 
Escravidão abriu a programação do Encontro

5 19/11/2019: TV SINAIT – Abertura do 37º ENAFIT 
chamou para a união entre Auditores- Fiscais do 
Trabalho e outras categorias

6 19/11/2019: TV SINAIT – Vencedora dos 5 Km da 
Corrida fala sobre escravidão e racismo

7 20/11/2019: TV SINAIT – Desafios da fiscalização 
frente a alterações de NRs e leis

8 20/11/2019: TV SINAIT – A precarização do 
trabalho por aplicativos e plataformas digitais

9 22/11/2019: TV SINAIT – Consultor do Senado 
fala sobre projetos que atacam direitos dos ser-
vidores públicos

10 22/11/2019: TV SINAIT – Cases de Brumadinho 
e de fiscalização em hospitais foram trazidos ao 
37º Enafit

11 22/11/2019: TV SINAIT – O pioneirismo no com-
bate ao trabalho escravo

12 27/11/2019: TV SINAIT – Combate ao trabalho 
escravo e trabalho infantil

13 27/11/2019: TV SINAIT – A Fiscalização do 
Trabalho e as alterações na Legislação
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VÍDEOS

 » Publicado, no dia 28 de janeiro de 2019, no 
canal do SINAIT Youtube CHACINA DE UNAI - As 
gotas dolorosas da impunidade – vídeo produzido 
pela DS Minas

 » Publicado em 03/09/2019 - Edição e Divulgação 
de vídeos, Trabalho escravo: SINAIT faz semana de 
campanha nas redes sociais

ÁUDIOS

Título: Podcast SINAIT - ep.01 - Maldade Verde 
Amarela - as verdades por trás da proposta do 
Governo - 05/12/2019

Título: Rosa Jorge fala à CBN sobre a importância do 
Enafit para a categoria e sociedade

OUTRAS PUBLICAÇÕES

 » Folder – SINAIT 30 años uma trayectoria 
de luchas y conquistas (publicação em Inglês e 
Espanhol) Memorial Embargos e Interdição

NOTÍCIAS E PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DE 
AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO

 » EXPOSIÇÃO DE FOTOS – SÉRGIO CARVALHO

 » Exposição permanente “Retrato Escravo” 
é inaugurada no Memorial do Trabalhador, em 
Salvador

 » Festival Internacional de Fotografia em Paraty, 
com o trabalho “Sobre o peso das correntes em teus 
ombros”

 » Exposição de Fotos sobre o Combate ao 
Trabalho Escravo, no Brasil, pelo Grupo Móvel, no 
37º ENAFIT e na Corrida Contra Escravidão no 
Parque da Sementeira em Aracaju (SE).

 » Exposição a Escravidão Contemporânea – a 
esperança do regresso

 » A mostra que traz os trabalhos da Auditora-
Fiscal do Trabalho e escultora Aline Matheus e 
do Fotógrafo e Auditor-Fiscal do Trabalho Sérgio 
Carvalho, em Fortaleza (CE).

NOTÍCIAS DE LIVROS DE AFTs

Por iniciativa da Associação Brasileira dos 
Expostos ao Amianto – Abrea, lançou o livro 
“Eternidade – A Construção Social do Banimento 
do Amianto no Brasil”, escrito pela jornalista Marina 
Moura e coordenado pela Auditora-Fiscal do Trabalho 
aposentada Fernanda Giannasi. A publicação é 
prefaciada pela jornalista Eliane Brum.

Lançamento do Livro - “Última Ceia de Natal: 
contos & crônicas”, em Recife (PE), de autoria    do 
Auditor-Fiscal do Trabalho, jornalista, escritor 
e cronista Hugo Vaz. Trata-se de uma obra   de 
contos e crônicas, que apresenta uma interface entre 
advocacia, jornalismo, pragmatismo e nostalgia, 
entre a ficção e a realidade

O Auditor-Fiscal do Trabalho e escritor 
Rubervam Du Nascimento, com o livro: “De dentro 
de mim partiu a última caravela”, foi o vencedor 
do Prêmio de Poesia Francisco Rodrigues Lobo, 
concedido pela Livraria Arquivo, em Lisboa, Portugal

O Auditor-Fiscal do Trabalho e escritor 
Rubervam Du Nascimento lançou o livro de poemas, 
Dandaras, em São Paulo, na Livraria Simples. Na 
definição da editora, um “poemário em homenagem 
às mulheres fortes da nossa história, de Dandara a 
Marielle Franco”.

NO CINEMA

 » “Vidas Descartáveis”: Documentário trata da 
escravidão e da atuação da Inspeção do Trabalho. O 
filme se debruça sobre o tema e trata ainda da atuação 
de várias instituições nacionais no enfrentamento 
ao trabalho escravo, com destaque para a Inspeção 
do Trabalho brasileira. Teve o SINAIT como 
colaborador na fase de produção, com subsídio de 
fotos e filmes.

 » “Precisão”: uma história de vida de trabalhadores 
resgatados de condições análogas às de trabalho 
escravo” A obra foi produzida pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) no Maranhão, em parceria 
com a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos 
e Participação Popular (SEDHIPOP). Apresenta 
depoimentos da Auditoria- Fiscal do Trabalho.



BOLETIM ESPECIAL - SINAIT EM AÇÃO JUNHO DE 2020. 22

JURÍDICO

A assessoria jurídica é feita por advogados com 
alto nível de especialização, dos maiores escritórios 
do Brasil.

Relacionamos os escritórios abaixo, que com 
maior frequência nos atende em novos processos 
e, também, acompanhando processos de trâmite 
muito prolongado, devido à complexidade do tema e 
número de integrantes das ações:

 » Cassel & Ruzzarin Advogados Associados 
 » Fárag Advogados Associados
 » Diego Cherulli Advogado
 » Mauro Menezes & Advogados Amario 

Cassimiro da Silva Advogado

HOT SITE NO BANNER LATERAL 
DIREITO DO SITE DO SINAIT – Ações 
Judiciais Individualizadas

O SINAIT lançou no dia 2 de setembro 
um hotsite para facilitar o ajuizamento de ações 
judiciais. A ferramenta é voltada para os Auditores-
Fiscais do Trabalho filiados ao Sindicato, que 
poderão se cadastrar e enviar toda a documentação 
necessária para dar início às demandas judiciais 
individualizadas. Também será possível acompanhar 
o andamento dos processos pelo hotsite.

Serão três assuntos inicialmente – Bônus 
de Eficiência e Produtividade Integral para os 
aposentados, Pagamento do Percentual de Anuênios 
e Correção do PASEP. Cada assunto está detalhado 
no próprio hotsite.

Para usufruir do serviço, será necessário que os 
filiados cumpram os seguintes passos:

 » Cadastro;

 » Concessão de procuração à entidade e assinatura 
de contrato;

 » Envio de documentos.

O hotsite mantém um canal FALE CONOSCO.

O SINAIT, por meio do escritório Fárag 
Advogados, elaborou três cartilhas para esclarecer 
os filiados interessados em ingressar com ações 
individuais. São três as opções de ações individuais: 
Bônus de Eficiência e Produtividade, Anuênio e 
Correção – Pasep.

O material está disponível na área restrita do 
site, na aba COMUNICAÇÃO – informes Gerais.

 

101609 96 2019.4.01.3400

Ação ordinária com pedido de tutela de 
urgência, visando tão somente do regime próprio 
de previdência social dos servidores públicos da 
União, pois a Emenda Constitucional nº 103/2009, 
reforma da previdência, autorizou a instituição 
de alíquota de contribuição previdenciária 
extraordinária em face dos servidores públicos 
ativos, dos aposentados e dos pensionistas, bem 
como contribuição previdenciária ordinária em 
face dos aposentados e pensionistas sobre o valor 
dos proventos que supere o valor do salário mínimo, 
quando constatada a existência de déficit atuarial. 
(Contribuição Extraordinária)

SITUAÇÃO – Concluso para sentença

1007765 58 2019.4.01.3400

IR sobre moléstia grave - Agir em favor dos 
substituídos aposentados e os que venham a se 
aposentar diagnosticados com doenças graves 
para que tenham mantida isenção do imposto  de 
renda sobre seus proventos independentemente 
de alterações posteriores do seus quadros clínicos 
(ausência de contemporaneidade dos sintomas ou de 
recidiva da doença), conforme garante a Súmula 627 
do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 
6º, inciso XIV da Lei 7713 de 1988, art. 30, § 2º da 
Lei 9250 de 1995, art. 39 inciso XXXIII, do Decreto 
9580 de 2018.

SITUAÇÃO – Não houve apreciação do pedido/
concessão de liminar. Processo em Grau de Recurso

1024886.02.2019.4.01.3400

Progressão ou promoção - concessão – 
mandado de segurança para agir em nome da 
categoria especialmente em favor daqueles que ao 
fim do ciclo avaliativo em andamento, buscam a 
efetivação da promoção na carreira e que, através do 
Ofício SEI nº 346/2019/COGEP/SUCOR/SEPRT-
ME, da Coordenadora-geral de Gestão de Pessoas 
do Ministério da Economia, foram prejudicados 
com a exigência de requisitos cuja aplicabilidade foi 
suspensa pela Portaria 765/2018 com as modificações 
da Portaria 834/2018.

SITUAÇÃO - Liminar concedida

AÇÕES COLETIVAS 
PROPOSTAS EM 2019
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1016 000 002496/2019-5

Indenização por dano moral ou material 
- promove esta representação devido a ameaça 
sofrida por esses profissionais em comentários feitos 
pelos representados no vídeo postado em perfil de 
Facebook atribuído ao Presidente da República 
(print Anexo) no dia 10 de agosto de 2019 que 
até o momento já consta com 72.000 reações, 8,5 
comentários e 23.000 compartilhamentos

1031 246 50 2019 4 01 3400

Progressão ou promoção concessão constitucional 
e administrativo auditoria fiscal do trabalho 
desenvolvimento na carreira promoção requisitos por 
cada portaria MTb 765/2018 portaria MTb 834/2018 
não aplicação dos requisitos. Vigência. Nota Técnica 
SEI nº 1970/ 2019. Ameaça a direito líquido e certo. 
Exigência de requisito não aplicável. Revisão das 
promoções concedidas de acordo com as normas 
vigentes. Reenquadramento na classe imediatamente 
inferior. Devolução ao erário. Impossibilidade. 
Princípio da legalidade. Proteção da confiança. 
Segurança jurídica. Boa- fé impossibilidade de exigir 
a comprovação de experiência acadêmica. Devolução 
das parcelas alimentares percebidas de boa-fé

SITUAÇÃO - SINAIT intimado para apresentar 
manifestação sobre possível litispendência com o 
processo 1024886 -02

6255

Reforma da previdência - constitucional. ADI. 
Emenda Constitucional 103/2019 Contribuição 
Previdenciária aumento da alíquota de 11% para até 
19% sobre a maior faixa remuneratória dos subsídios 
de membros do Poder Judiciário e Ministério 
Público. Inconstitucionalidade por Abolição de 
cláusulas pétreas (separação de poderes e direitos 
individuais). Violação à irredutibilidade. Prejuízo 
à independência funcional e à unidade orgânica. 
Ausência da relação de aumento entre a contribuição 
e o benefício. Ausência de déficit orçamentário 
confisco falta de estudo atuarial.

AMICUS CURIAE 
ADI 6256

Reforma da previdência. Constitucional. ADI. 
Emenda Constitucional 103/2019. Art. 25 §3º. 
Nulidade de aposentadorias do Regime Próprio. 
Violação à cláusula Pétrea (direitos individuais 
fundamentais). Direito adquirido, ato jurídico 
perfeito e segurança jurídica. Art. 5º, inc. XXXVI 
da Constituição da República de 1988. Art. 4º da 
Emenda Constitucional nº 20 de 1998

AMICUS CURIAE
1042208 35 2019.401 3400

Jornada de trabalho. Constitucional e 
Administrativo. Licença para capacitação, 37º 
ENAFIT. Carta para liberação de ponto. Ofício circular 
número 1313/2019/ME. Evento de capacitação. 
Análise de mérito realizada. Requisitos formais 
para concessão. Portarias de divulgação dos nomes 
liberados. Omissão. Indeferimento com base no 
argumento da intempestividade. Prazo estabelecido 
posteriormente pelo ofício circular 1377/2019/
ME. Medida irrazoável. Proibição à Administração 
aplicar nova interpretação retroativamente. Violação 
à segurança jurídica.

SITUAÇÃO – SEM APRECIAÇÃO
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