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Carta Sinait n° 302/2014 Brasília - DF, 17 de julho de 2014.

Excelentíssimo Senhor
Manoel Dias
Ministro do Trabalho e Emprego

Senhor Ministro,

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT, que
representa os Auditores-Fiscais do Trabalho, em face do prazo concedido para apresentar
sugestões em razão do Memorando-Circular n° 13/2014-GM/MTE, que propõe a instituição
do Sistema Único do Trabalho - SUT, vem respeitosamente à presença de Vossa
Excelência apresentar conclusões da Assembleia Geral Nacional realizada de 07 a 09 de
julho de 2014.

A categoria aponta que a minuta dispõe objetivamente sobre a organização
do Sistema Nacional de Emprego, previsto pelo inciso XVÍ do artigo 22 da Constituição
Federal, nada tratando sobre o disposto no artigo 21, inciso XXIV. Por imperativo lógico,
buscando o caminho escolhido pelos Constituintes, os Auditores entenderam que deve
restar claro na minuta do projeto que a Inspeção do Trabalho, organizada, mantida e
executada pela União não integra o SUT. ^.

A posição dos Auditores vai ao encontro da imperiosa necessidade de
salvaguardar a independência e autonomia da Inspeção do Trabalho, a fim de garantir não
só a efetiva proteção dos direitos sociais do trabalho no Brasil, mas também de impedir
qualquer cenário que favoreça um ambiente de insegurança jurídica para os empregadores,
quanto às autoridades e esferas competentes em matéria de Fiscalização do Trabalho.

O projeto em epígrafe cria diversas instâncias deliberativas, na modalidade
tripartite, com a representação de empregadores na condução das atividades do SUT. Essa
participação numa instância de decisão sobre a condução da Inspeção do Trabalho é
danosa à Fiscalização que deve exigir o cumprimento do ordenamento jurídico que protege
o trabalhador, estabelecendo o conflito que a lei busca evitar.

Deve ser afastada de pronto qualquer proposta que se contraponha à
Constituição, favorecendo discussões que fragilizem o consolidado modelo "Sistema Federal
de Inspeção do Trabalho", referência no mundo por sua eficiência e resultados exitosos, e
assegurado pela Convenção n° 81 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo
Brasil.
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Assim, os Auditores, representados por sua Entidade Nacional, entendem a
importância da colaboração da Auditoria Fiscal do Trabalho com o SUT, reforçando e
valorizando o Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, e apresenta a seguinte proposta de
redação para o artigo 4C10.

Art 4- A inspeção do trabalho, autónoma e independente,
com suas ações e serviços organizados, mantidos e
executados pela União conforme disposto no inciso XXIV do
art. 21 da Constituição Federal, não integra o SUT.

O SINAIT solicita a realização de seminários e audiências públicas para
discussão de todos os pontos da minuta do Projeto em comento, envolvendo os atores
sociais que serão alcançados pelo SUT, especialmente os Auditores-Fiscais do Trabalho e
os Servidores Administrativos do MTE, que estão inseguros quanto ao futuro das suas
atividades e vida funcional, em face desse projeto.

Na certeza de sermos atendidos, colocamo-nos à disposição ao tempo em
que apresentamos nossos protestos de elevada estima.

Respeitosamente,

Carlos Fernando da Silva Filho
Presidente do/SINAIT ' Vice-presidente do SINAIT
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