
 

Carta FNPS/MTE nº 005/2014                              Brasília, 08 de outubro de 2014. 

 

À Senhora 

Dra. Lais Abramo 

Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil 
 

 

Prezada Diretora, 

 

O Forum Nacional Permanente dos Servidores do Ministério do Trabalho e Emprego 

– FNPS/MTE, integrado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 

SINAIT, Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF, 

Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e 

Assistência Social - FENASPS e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade 

Social - CNTSS, vem manifestar suas preocupações à Organização Internacional do 

Trabalho – OIT no Brasil, com relação à proposta de criação do Sistema Único do Trabalho - 

SUT, considerando as inequívocas violações à Constituição Federal, dentre outras aos 

artigos 21 e 22, assim como o desrespeito às Convenções nº 81 e 88 da OIT, ratificadas 

pelo Brasil. 

Desde que se tomou conhecimento do teor da proposta, divulgada no início do mês 

de julho passado, o FNPS/MTE tenta dialogar com o ministro do Trabalho e Emprego e com 

representantes do Grupo de Trabalho constituído no âmbito do Ministério do Trabalho e 

Emprego, para apresentar considerações acerca dos prejuízos para a proteção do direito 

dos trabalhadores, com destaque para o enfraquecimento e esvaziamento de competências 

do Ministério do Trabalho e Emprego, e em especial para a Inspeção do Trabalho, 

ameaçada com a implantação das mudanças propostas. 

Ao longo dos últimos meses e com base nas discussões entre as entidades do 

FNPS/MTE, juntamente com outras entidades apoiadoras (ANPT, FST, CSPB, ALAL, CIIT, 

ALJT, JUTRA, etc) chegou-se às seguintes conclusões, entre outras: 

I. O princípio democrático não é respeitado dentro da própria instituição MTE, 

uma vez que os próprios Servidores da casa, que eventualmente seriam os 

executores da proposta em nenhum momento foram ouvidos; 

II. A proposta sequer menciona como serão tratados os direitos dos 

trabalhadores, sem definir claramente os responsáveis por dar cumprimento a 

uma gama ampla de políticas públicas que tem como escopo a proteção ao 



 

trabalhador, assim como as de formação profissional e geração de emprego e 

renda no país.  

III. A malfadada proposta cria Conselhos Deliberativos em todos os níveis, 

federal, estadual e municipal. Esses conselhos seriam compostos de forma 

paritária tripartite, com a participação de empregadores, que podem 

permanecer na direção por prazo indeterminado, e poderes para definir o 

planejamento, o orçamento e a gestão da Inspeção do Trabalho, ferindo de 

morte a Convenção nº 81 da OIT, que estabelece a não interferência e a 

vinculação da Inspeção apenas à autoridade central. O objetivo da referida 

Convenção é claro, pois o empregador não pode definir de que forma, 

quando e como será fiscalizado pela Inspeção do Trabalho. 

IV. Por absurdo, o projeto não especifica o papel do MTE e de todas as suas 

unidades descentralizadas (SRTE, GRTE e AR), tampouco dos Servidores 

Administrativos do MTE e entrega suas competências aos governos estaduais 

e municipais. 

V. A proposta deixou de enfrentar um dos graves problemas do MTE que são as 

condições de trabalho e de funcionamento em que se encontra. Não são 

garantidas ações que restabeleçam essas adequadas condições de trabalho, 

atualmente precárias. Pelo menos seis unidades de atendimento estão hoje 

interditadas por oferecerem riscos graves e iminentes de acidentes, tanto aos 

servidores quanto ao público de maneira geral, especialmente os 

trabalhadores que procuram os serviços do MTE. 

VI. O projeto retira competências previstas na CLT e na Constituição Federal dos 

sindicatos de trabalhadores, homologação de rescisões de contratos de 

trabalho e negociação coletiva, desmantelando o sindicalismo no Brasil que 

por fim prejudicará a garantia e proteção dos direitos dos trabalhadores. 

VII. O projeto legitima a terceirização das atividades-fim do MTE, ou seja, uma 

ilegalidade. 

VIII. O projeto não traz solução para os problemas de déficit do FAT, entretanto 

cria fundos estaduais e municipais para repasses automáticos, além de outras 

demandas de recursos para o Fundo, colaborando para aprofundar 

problemas de sustentabilidade. 

IX. O projeto não fez a conta de quanto custará a gestão do SUT, colocando a 

sustentabilidade do FAT em risco, e muda o nome do FAT para Fundo 

Nacional do Trabalho. 

X. O projeto abre portas para vazamento de recursos pelo período de 12 meses, 

período em que os fundos estaduais e municipais estarão sendo criados. 

XI. O projeto favorecerá o mau uso dos recursos do FAT. Os próprios estados e 

municípios definirão as regras e realizarão a fiscalização de si próprios. 

XII. O projeto extingue o CODEFAT, responsável pela gestão do orçamento do 

FAT, sem definir regras claras de funcionamento para o Conselho que o 

sucederá, chamado de Conselho Nacional do Trabalho, que receberá pleno e 

amplo poder para deliberar sobre quaisquer assuntos no mundo do trabalho.  



 

XIII. O projeto entrega aos estados e municípios a definição dos critérios para 

repasse de recursos do FAT para eles próprios, atentando contra a 

sustentabilidade do Fundo. 

XIV. O projeto prevê plena autonomia para os Conselhos proporem seus 

orçamentos, em prejuízo das atuais Secretarias do MTE, permitindo uma 

verdadeira pulverização danosa dos recursos do FAT, ameaçando sua 

sustentabilidade.  

XV. O projeto não garante harmonização das ações da união, estados e 

municípios na execução da Política Nacional de Emprego. 

XVI. O projeto precarizará a vida funcional e as condições de trabalho dos 

servidores dedicados às ações da política nacional de emprego. Cada estado 

e município contratará pessoal e investirá da forma que decidirem, deixando 

clara a possibilidade dos atuais servidores do MTE sejam descentralizados 

para estados e municípios.  

XVII. O projeto pretende dar ao estado o papel de consultor técnico para o setor 

produtivo.  

XVIII. O projeto é confuso e não esclarece como será operacionalizado. Não se 

conhecem exatamente os seus desdobramentos.  

XIX. O projeto não resolve os problemas dos sistemas informatizados existentes 

no MTE e pretende utilizar algo atualmente precário para dar conta de suas 

ações.  

XX. O projeto cria vários Comitês Gestores, além dos Conselhos, agigantando os 

custos para gestão da Política Nacional de Emprego do país.  

 

O FNPS/MTE concluiu que o MTE e os trabalhadores brasileiros precisam ver os 

instrumentos e mecanismos de aplicação e garantia dos direitos sociais do trabalho 

fortalecidos por meio de outras ações, para as quais é de fundamental importância o apoio 

da OIT:  

 Recomposição imediata do quadro de pessoal, Auditores-Fiscais do Trabalho e 

Servidores Administrativos; 

 Condições dignas de trabalho em face da precariedade evidente na grande 

maioria das unidades do MTE em todo o país; 

 Implantação e recuperação de sistemas informatizados que atendam 

efetivamente o órgão a fim de cumprir a função primordial de defesa do interesse 

público. 

 Reforço do orçamento dirigido ao MTE, especialmente nas atividades-fim, 

permitindo a realização de todos os programas de proteção ao trabalhador, como 

a Inspeção do Trabalho, entre outros. 

 Afastamento que quaisquer formas de ingerências políticas nefastas tanto na 

unidade central como nas descentralizadas do MTE. 



 

 Recolocar o Ministério do Trabalho e Emprego no rol do entes públicos 
prioritários para o Brasil. 

 

Considerando a importância da Organização Internacional do Trabalho no conceito 

das instituições de defesa social, o Forum Nacional Permanente dos Servidores do MTE 

solicita e aguarda o apoio inconteste para que o Brasil enfrente e promova a solução dos 

problemas evidentes pelos quais os trabalhadores brasileiros sofrem na busca da garantia 

de seus direitos, colaborando para o arquivamento da proposta de criação de do Sistema 

Único do Trabalho – SUT. 

 

Respeitosamente, 

 

Rosa Maria Campos Jorge - Presidente do SINAIT 

Sérgio Ronaldo da Silva – Secretário Geral da CONDSEF 

Cleuza Maria Faustino do Nascimento - Diretoria Colegiada da FENASPS 

Sandro Alex de Oliveira Cézar - Presidente da CNTSS 


