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Editorial

Trabalhador não tem sossego. No serviço público ou na iniciativa 
privada sempre há um problema, uma preocupação, uma ameaça aos 
direitos que exige reação, união e muita mobilização. E é só assim que 
conseguem barrar pelo menos parte dos projetos que retiram ou 
reduzem direitos já conquistados, dificultando a vida no dia a dia.

Está sendo assim, mais uma vez, em relação ao projeto apresentado 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego para criar o Sistema Único do 
Trabalho – SUT. Inspirado no modelo do Sistema Único de Saúde – 
SUS, é apresentado como solução para os problemas de 
gerenciamento de políticas públicas, mas joga para debaixo do tapete 
os atuais gargalos de falta de pessoal, de estrutura e de infraestrutura. 
Como implantar um novo modelo sem resolver o que hoje não 
funciona?

Auditores-Fiscais do Trabalho e Servidores Administrativos, sob o 
mesmo entendimento, uniram-se na luta contra o SUT. O 
posicionamento é público, assim como as razões que levaram as 
entidades e servidores a adotar esta postura. A pulverização das 
atribuições e competências do MTE para Estados e municípios é a 
retirada de atribuições e competências do âmbito da Pasta. E não 
adianta dizer o contrário, pois não é possível tapar o sol com peneira.

Praticamente todos os segmentos já entenderam isso e, no mínimo, 
pedem que haja mais discussão, o que até agora não aconteceu. O 
projeto foi elaborado por um pequeno grupo e quase foi para a Casa 
Civil para ser encaminhado como projeto de lei para o Congresso 
Nacional. Sorrateiro, sem transparência, sem democracia, sem ouvir 
os servidores que poderiam dar grande contribuição visto o 
conhecimento e experiência que têm. Inconstitucional, obscuro, 
ameaçador. São adjetivos a ele atribuídos, com razão.

Para a Auditoria-Fiscal do Trabalho é praticamente um tiro de morte, 
pois prevê sua integração a um Sistema que poderá ser gerido por 
empregadores que vão compor uma Comissão Tripartite que vai 
gerenciar o SUT. Nada mais incoerente, já que são eles que passam 
pela fiscalização dos Auditores-Fiscais. É, de fato, ultrajante pensar 
que a categoria iria aceitar isso!

Servidores do MTE estão em luta e não estão sozinhos. Contam com o 
apoio cada vez maior do movimento sindical dos trabalhadores, que 
vai compreendendo a dimensão e os meandros desta proposta que 
será extremamente prejudicial à sociedade.
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Dirigentes do Sinait discutiram o SUT com ministro Manoel Dias
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da categoria de não integrar o SUT
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Seminário reuniu Auditores-Fiscais e
Servidores Administrativos

A preocupação dos 
A u d i t o r e s - F i s c a i s  d o 
Trabalho e dos Servidores 
Admin is t ra t i vos  com o 
conteúdo e forma com que a 
proposta de criação do 
Sistema Único do Trabalho – 
SUT foi apresentada levou 
as categorias a se unirem e 
promover um Seminário 
específico sobre o tema 
entre os dias 8 e 10 de 
agosto, em Brasília. Por 
unanimidade, as lideranças 
decidiram rejeitar o projeto 
de criação do SUT.

O evento, organizado pelo Sinait, pela Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal – Condsef, pela 
Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, 
Trabalho, Previdência e Assistência Social - Fenasps e pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social 
– CNTSS, resultou em uma lista de propostas para a valorização do 
órgão e de melhorias nas condições laborais e estruturais, além de 
um Manifesto, com a posição contrária das entidades. Os 
documentos foram protocolados no gabinete do ministro do 
Trabalho e Emprego, Manoel Dias, no dia 11 de agosto.

As entidades defenderam a união das categorias para 
combater o sucateamento do Ministério do Trabalho e Emprego – 
MTE e a defasagem no quadro funcional, que prejudicam o 
atendimento nas Superintendências, Gerências e Agências e a 
atuação dos Auditores-Fiscais pela garantia de proteção aos 
direitos dos trabalhadores.   

O vice-presidente do Sinait, Carlos Silva, disse que o 
Sindicato considera absurdo e avalia ser inconstitucional que a 
Auditoria-Fiscal do Trabalho passe a ser gerida por um Conselho 
Tripartite com integrantes da classe patronal, como está previsto no 

texto. Por isso a entidade 
c o n s i d e r a  u r g e n t e  a 
aprovação da Lei Orgânica 
do Fisco - LOF, que garante 
autonomia e independência, 
resguardando a carreira 
contra investidas como essa. 

No entendimento 
dos Auditores-Fiscais e dos 
Servidores Administrativos 
não há como discutir a 
criação do SUT sem debater 
a valorização do MTE. Este 
p r i n c í p i o  b a s e o u  a 
elaboração de 14 pleitos. 

Entre os pontos, está a instalação de um Fórum Nacional 
Permanente dos Servidores do MTE – já criado e em 
funcionamento – e a realização de uma Conferência Nacional para 
discutir o Sistema Nacional de Emprego, o fortalecimento do MTE 
e para, unidos, darem continuidade às ações pela rejeição ao SUT. 

O Manifesto aponta a ausência de participação das 
entidades representativas dos servidores na elaboração o texto. 
Para os servidores, antes de quaisquer mudanças tão complexas 
como a que sugere um Sistema Nacional de Emprego, é essencial 
que se fortaleça e dote o órgão de um quadro de pessoal valorizado 
e ampliado, conforme as competências Constitucionais e das 
Convenções da Organização Internacional do Trabalho – OIT, para 
exercer seu papel de protagonista na defesa dos trabalhadores. 

O SUT, pela proposta apresentada, descentraliza os 
serviços do MTE, como intermediação de mão de obra, 
homologação de rescisão de contrato de trabalhadores, entre 
outros, repassando essas competências para os Estados,  Distrito 
Federal e municípios. A proposta não deixa claro o que se pretende 
fazer com os Servidores Administrativos da pasta e nem explica 
como será o funcionamento das unidades do MTE nos Estados e 
municípios. 

- categorias consolidaram união e rejeição ao SUT -
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Seminário Nacional consolidou posicionamento de Auditores-Fiscais e 
Servidores Administrativos contra a criação do SUT

Servidores Administrativos e Auditores-Fiscais em seminário sobre o SUT

Rogério Expedito, da Condsef, fala aos servidores do MTE sobre o SUT
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Manifesto pela Rejeição do SUT

 As entidades representativas dos servidores públicos 
federais – Sinait, Condsef, Fenasps e CNTSS, concluindo o 
seminário realizado no período de 8 a 10 de agosto, em Brasília, 
apresentam o seu posicionamento de rejeição absoluta em 
relação à proposta apresentada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE de criação do Sistema Único do Trabalho – SUT. 

 A rejeição à proposta do SUT fundamenta-se nos 
seguintes aspectos:

1. Ausência de participação das entidades representativas dos 
servidores no grupo que elaborou o referido documento.

Fomos surpreendidos com um documento pronto, que implica em 
profundas mudanças nas atribuições do MTE e em nossa vida 
funcional. 

Somos os executores das políticas, estamos em contato 
permanente e direto com os trabalhadores que atendemos, mas 
não fomos consultados e sequer tomamos conhecimento prévio e 
não sabemos as motivações para a sua proposição pelo MTE. 

2. A proposta apresentada é um documento, inconsistente 
juridicamente, que pode aprofundar a terceirização na prestação 
de serviços públicos, desprovido de lógica na sua concepção, 
confuso e ambíguo na definição de competências e condições de 
operacionalização. 

 Essas deficiências irreparáveis refletem, no mínimo, o 
desconhecimento dos seus autores quanto às políticas e ações 
sob a responsabilidade do MTE. 

 Estamos convictos e denunciamos que o SUT não 
promoverá nenhuma melhoria na qualidade e efetividade das 
políticas públicas direcionadas para a promoção do trabalho 
decente e para a assistência às trabalhadoras e trabalhadores 
brasileiros. 

 O nosso posicionamento é que a participação das 
entidades representativas dos servidores é fundamental na 

construção de qualquer proposta sobre a organização, 
funcionamento e atribuições do MTE e que qualquer mudança 
deve partir, necessariamente, do fortalecimento e melhoria das 
nossas condições de trabalho e da estrutura física das nossas 
unidades em todo o país.

 Não faz sentido e não terá nenhuma efetividade 
propostas que desconsiderem a nossa participação, legitimada 
pela experiência e compromisso, e a urgente necessidade de 
revitalização do MTE, com o aumento imediato do nosso quadro de 
servidores e com a reconstrução e aparelhamento das 
superintendências, gerências e agências. 

 Avaliamos que com a nossa efetiva participação e com 
um MTE fortalecido é necessário pensarmos, todos juntos, na 
criação de um Sistema Nacional de Emprego, como está previsto 
no artigo 22 da Constituição Federal e na Convenção nº 88, da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT. 

 Sistema Nacional de Emprego estruturado para promover 
a articulação, integração e universalização das políticas públicas 
de trabalho e emprego, nas esferas da União, Estados e 
municípios. 

 A criação do Sistema Nacional de Emprego deverá ser o 
resultado de uma reflexão sistematizada, madura, que leve em 
conta as especificidades funcionais, as experiências e os 
conhecimentos acumulados e as transformações recentes que 
precarizam as relações de trabalho e emprego. 

 Reafirmamos que estamos alertas e mobilizados para o 
enfrentamento e a rejeição da proposta de criação do SUT e para a 
melhoria imediata das nossas condições de trabalho. 

 O fortalecimento imediato do MTE, com o aumento do 
quadro via concurso público, a capacitação de servidores, melhoria 
das condições de trabalho e da estrutura física são os nossos 
objetivos comuns e são, também, indispensáveis para a 
universalização e efetividade das políticas públicas de promoção 
do trabalho decente e de proteção aos trabalhadores brasileiros.

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – Sinait
Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - Fenasps
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – Condsef
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social – CNTSS

Dirigentes do Sinait com o secretário-Executivo, Nilton Fraiberg Auditores-Fiscais e Servidores Administrativos com o secretário Nilton Fraiberg
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Encaminhamentos para fortalecer o Ministério do Trabalho e Emprego 
aprovados durante o “Seminário Nacional dos Servidores do MTE” 
realizado em Brasília no período de 8 a 10 de agosto.

1. Rejeição do projeto do SUT, dentre outros motivos, porque viola 
a Constituição e as Convenções nos. 81, 88 e 160 da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, fragiliza as Superintendências - 
SRTEs, Gerências - GRTEs e Agências - ARs, precariza a situação 
funcional dos servidores do MTE, permite a terceirização no MTE 
burlando Termo de Ajustamento de Conduta - TAC entre o 
Ministério do Planejamento e o Ministério Público Federal. Antes de 
quaisquer mudanças tão complexas como a que sugere um 
Sistema Nacional de Emprego, é essencial que se fortaleça e dote 
o órgão de um quadro de pessoal valorizado e ampliado. Conforme 
as competências Constitucionais, das Convenções retrocitadas da 
OIT e, enfim, porque ameaça a Inspeção do Trabalho, que estaria 
submetida a um conselho integrado por representantes patronais e 
comprometendo as garantias dos direitos trabalhadores;

2. Exigência do fortalecimento do MTE considerando as demandas 
já reivindicadas e atuais de seus servidores e as necessidades dos 
trabalhadores do país;

3. Criação do Fórum Nacional Permanente dos servidores do MTE, 
composto por seus servidores e suas representações nacionais;

4. Manifesto conjunto pela rejeição do SUT – minuta apartada;

5. Criação da Lei Orgânica da Fiscalização do Trabalho - LOF e do 
Plano de Cargos e Salários - PCS para os Servidores 
Administrativos, haja vista que a inexistência da LOF e do PCS 
impedem as ações das políticas públicas e as de apoio à Inspeção 
do Trabalho, fragilizando o órgão, os interesses e garantias dos 
trabalhadores do país;

6. Reposição de servidores mediante concurso público em 
decorrência da insuficiência de pessoal do quadro permanente 
para atender as demandas em face das relações de trabalho e 
emprego a uma; e a duas, em decorrência da alta rotatividade de 
Servidores Administrativos, em função das desvalorizações e das 
precárias condições de trabalho;

7. Realização da Conferência Nacional para discutir o Sistema 

Nacional de Emprego e o fortalecimento do MTE promovida pelas 

entidades sindicais nacionais que representam esses servidores; 

precedida de uma plenária nacional que definirá o formato do 

evento retrocitado;

8. Criação de e-groups dos integrantes desse debate e aberto para 

a base;

9. Condicionar qualquer debate sobre a concepção de política de 

trabalho e emprego à imediata e preliminar política de 

fortalecimento do MTE;

10. Que em qualquer debate sobre o desenvolvimento e a decisão 

de novas políticas conduzidas pelo MTE seja previamente 

garantida amplamente a participação de seus servidores de 

carreira;

11. Exigir do Ministro a imediata instalação da Mesa Nacional de 

Negociação dos servidores do MTE com as entidades 

representativas de seus servidores com estas reivindicações e as 

demais já enviadas pelas respectivas entidades acima;

12. Realizar campanha conjunta informando a sociedade geral os 

prejuízos e ameaças às garantias e direitos dos trabalhadores em 

razão da precariedade existente no MTE e as interdições das 

SRTEs;

13. Orientar as entidades acerca da criação de fóruns ou frentes 

nos Estados pela a defesa do MTE; e 

4. Que o MTE envide todos os esforços perante a Casa Civil e 

Presidência para a Regulamentação da Convenção nº151da OIT 

ouvindo as representações nacionais dos servidores públicos 

federais.

J O R N A L���� D O�
FÓRUM�NACIONAL�PERMANENTE
DOS�SERVIDORES�DO�MTE

Dirigentes do Sinait levaram aos chefes de fiscalização das SRTEs a posição dos servidores do MTE contra o SUT
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 Assim que teve conhecimento do conteúdo da proposta 
de criação do Sistema Único do Trabalho - SUT o Sinait convocou a 
categoria para uma Assembleia Geral Nacional – AGN de 7 a 9 de 
julho para deliberar sobre o assunto. A proposta foi encaminhada 
aos Auditores-Fiscais do Trabalho que, por ampla maioria, 
decidiram que a Auditoria-Fiscal do Trabalho não deve integrar o 
Sistema. O posicionamento do Sindicato Nacional, portanto, foi 
tomado em instância máxima e soberana de decisão. A decisão da 
categoria foi encaminhada ao ministro Manoel Dias.

 Como o tema é considerado muito importante para os 
Auditores-Fiscais do Trabalho, por significar uma interferência na 
fiscalização e fragilização do MTE, algumas Delegacias Sindicais 
do Sinait tomaram a iniciativa de continuar discutindo o SUT e de 
buscar a união com os Servidores Administrativos, que também 
rejeitam a proposta.

 Na Bahia, no Maranhão, na Paraíba, no Rio Grande do 
Sul e em Santa Catarina os Auditores-Fiscais do Trabalho e os 
Servidores Administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego – 

MTE se reuniram para debater a proposta de criação do Sistema 
Único do Trabalho – SUT. As categorias estão organizando 
atividades de resistência que chamem a atenção do governo, de 
parlamentares e da sociedade sobre os efeitos negativos do 
projeto sobre o serviço público, em especial para os servidores do 
MTE, e para os trabalhadores da iniciativa privada.

 O Sinait – com diretores e Delegados Sindicais – e as 
entidades que representam os Servidores Administrativos 
participam dos debates, esclarecendo os aspectos do projeto que 
afetam as categorias e frisando a união nacional, além dos apoios 
das centrais sindicais e outras entidades, que defendem mais 
discussão e clareamento da proposta.

 Na Bahia houve assembleias conjuntas e reunião com o 
Conselho Estadual Tripartite e Paritário de Trabalho e Renda da 
Bahia – CETER/BA. Os servidores decidiram realizar um dia 
estadual de luta e entregaram documentos a autoridades do 
governo da Bahia, argumentando contra a criação do SUT que, no 
entendimento das categorias enfraquece ainda mais o MTE.

Posição das entidades 
dos servidores do MTE

contra o SUT veio das categorias

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – Sinait
Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - Fenasps
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – Condsef
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social – CNTSS

Servidores Administrativos e Auditores-Fiscais do Trabalho em protesto na SRTE/SC

Assembleia na Bahia: servidores unidos contra o SUT
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Servidores não estão 
sozinhos nesta luta

 Em São Luís, no Maranhão, os Auditores-Fiscais 
discutiram profundamente o projeto e concluíram que pulveriza as 
estruturas do MTE, fragiliza a Inspeção do Trabalho e se 
colocaram em estado de mobilização permanente para organizar 
atividades relativas ao tema.

 Em suas assembleias os Auditores-Fiscais do Rio 
Grande do Sul debateram e aprofundaram a discussão sobre o 
SUT, chegando a conclusões semelhantes aos colegas de outros 
Estados: o SUT, como está proposto, prejudica a Auditoria-Fiscal 
do Trabalho e os trabalhadores, ao permitir que empregadores 
exerçam influência sobre a fiscalização, posto que serão 

integrantes do Conselho Tripartite que vai gerir o sistema.

 Um protesto e uma assembleia foram organizados em 
Santa Catarina, na sede da Superintendência – SRTE/SC, para 
demonstrar a insatisfação dos Auditores-Fiscais e dos Servidores 
Administrativos com a proposta e a preocupação com o futuro do 
MTE.

 Da discussão realizada na Paraíba saiu a decisão de 
elaborar uma Nota Oficial contra o SUT e denunciar à sociedade a 
falta de transparência com que o assunto vem sendo conduzido 
pelo governo. 

 A proposta de criação do 

Sistema Único do Trabalho – SUT, 

inspirado no modelo do Sistema Único de 

Saúde – SUS, extrapolou o âmbito do 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

e  d a s  e n t i d a d e s  s i n d i c a i s  q u e 

representam Auditores-Fiscais do 

Trabalho e Servidores Administrativos. 

As Centrais Sindicais, os procuradores 

do Trabalho e instituições que assessoram as entidades sindicais 

encamparam a discussão, mostram preocupação e também 

identificam muitos aspectos negativos na proposta.

 O Sinait tem participado de várias reuniões com centrais 

sindicais para apresentar o posicionamento da entidade. Carlos 

Silva, vice-presidente do Sindicato, participou de eventos em São 

Paulo e em Brasília, denunciando a ameaça que o projeto 

representa para o MTE. A independência e autonomia, e a própria 

existência da Auditoria-Fiscal do Trabalho estão ameaçadas em 

razão da possibilidade de ser gerida por empregadores, que farão 

parte da Comissão Tripartite que terá presidência rotativa.

 Em São Paulo, as centrais sindicais decidiram pedir ao 

MTE a suspensão da discussão do projeto para que tenham mais 

tempo de analisar e deliberar sobre o SUT. Em Brasília, em 

Seminário da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – 

CSPB, Carlos Silva reafirmou que a proposta de criação do SUT 

não é resultado de um amplo e democrático debate e que falta 

transparência e clareza ao projeto. Ele defendeu a valorização do 

MTE e dos servidores como prioridade. Com a estrutura do jeito 

que está, qualquer projeto estará fadado ao insucesso. 

 Os argumentos do Sinait estão sendo muito bem 
entendidos e considerados pelas centrais sindicais. Em reunião 
com a Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCST, no dia 5 

J O R N A L���� D O�
FÓRUM�NACIONAL�PERMANENTE
DOS�SERVIDORES�DO�MTE

Assembleia no RS: Auditores-Fiscais disseram não ao SUT Na Paraíba, Servidores Administrativos e Auditores-Fiscais também rejeitaram o SUT

Carlos Silva, vice-presidente do Sinait, levou posição dos servidores do MTE à CSPB

Seminário da CSPB resultou em apoio aos servidores do MTE contra o SUT
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de setembro, mais uma vez, Carlos Silva percebeu a importância 
com que o movimento sindical dos trabalhadores está tratando o 
tema. O presidente da NCST, José Calixto, esteve presente, assim 
como o presidente da CSPB, João Domingos, que autorizou o 
Sinait a falar em nome de todos os servidores públicos federais, 
estaduais e municipais contra a criação do SUT. Para o vice-
presidente esta foi uma demonstração de confiança e de 
entendimento sobre as razões dos Auditores-Fiscais e dos 
Servidores Administrativos para rejeitar o projeto.

Posição da SIT

 A Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT emitiu duas 
Notas Técnicas sobre o SUT em que afirma que a proposta de 
criação do SUT afasta competências a respeito das políticas e 
planejamento da Inspeção do Trabalho e confirma a posição do 
Sinait de que a inclusão da carreira no Sistema é inconstitucional, 
além de lembrar a decisão tomada pela categoria em Assembleia 
Geral Nacional. As Notas foram encaminhadas ao ministro Manoel 
Dias. 

 A SIT lembra que o texto original previa a colaboração da 
Inspeção do Trabalho e que, posteriormente, foi alterado para que 
integre o SUT. Alerta para o descumprimento da Convenção 81 da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

Apoio dos Procuradores do 
Trabalho

 Diretores do Sinait 
l e v a r a m  à  A s s o c i a ç ã o 
Nacional dos Procuradores 
d o  Tr a b a l h o  –  A N P T o 
p o s i c i o n a m e n t o  e  a s 
preocupações quanto ao 
pro je to  do  SUT,  com o 
propósito de obter apoio da 
e n t i d a d e  n a  l u t a  d e 
resistência à proposta. O 
presidente da Associação, 
Carlos Eduardo de Azevedo 
Lima, afirmou que a análise 
feita sobre o projeto concluiu 

que será muito prejudicial ao MTE e por essa razão, os 
procuradores também estão contra a criação do SUT e querem 
acompanhar todos os debates, assim como ter conhecimento dos 
documentos produzidos pelo Sinait.

Chefes de Fiscalização

 O SUT também foi assunto da participação do Sinait na 
reunião de chefes de fiscalização das Superintendências, que foi 
realizada em Brasília. Carlos Silva disse aos Auditores-Fiscais do 
Trabalho que o Sinait não aceita discutir esse projeto apresentado 
pelo MTE e que é preciso fortalecer a fiscalização e a área 
administrativa, além de reestruturar as políticas públicas que já 
existem e que não funcionam por causa do sucateamento do 
órgão. Falou também sobre a união com os Servidores 
Administrativos, que têm o mesmo entendimento sobre a 
inconveniência do SUT.

Secretários de Trabalho nos Estados

 O Sinait ainda teve participação no Fórum Nacional de 
Secretarias do Trabalho – Fonset, dos quais participaram 
secretários de todo o país. Eles ouviram os argumentos do ministro 
Manoel Dias, que defendeu o SUT e também o Sinait, que contra-
argumentou. 

 Diretores do Sindicato criticaram a proposição do novo 
modelo sem discussão e sem sanar os problemas que existem hoje 
e que poderão ser um empecilho para a implantação do SUT, como 
a falta de servidores nas áreas administrativa e de fiscalização, e a 
falta de condições de trabalho e estrutura. Isso poderá resultar na 

ampliação da terceirização e 
sucateamento no MTE, além 
da fragilização da Auditoria-
Fiscal do Trabalho.

 O Sinait considera a 
proposta inconstitucional na 
medida em que propõe 
integrar a fiscalização ao 
SUT. A Inspeção do Trabalho 
é competência exclusiva da 
União e já está ligada a um 
órgão cen t ra l ,  que  é  a 
Secretaria de Inspeção do 
Trabalho.

 O Fórum não emitiu 
um posicionamento, mas 

disse que continuará debatendo o tema.

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – Sinait
Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - Fenasps
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – Condsef
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social – CNTSS

Carlos Silva (Sinait) e Carlos Eduardo (ANPT)

Francisco Luís (Sinait) levou posicionamento dos servidores do MTE ao Fórum de Secretários 
do Trabalho nos Estados

Sinait pediu o apoio dos procuradores do Trabalho contra o projeto do SUT
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Seminário no Ceará 
discutiu a criação do SUT, 
seus impactos e consequências

 O Fórum Nacional 
Permanente dos Servidores do 
MTE presta uma homenagem ao 
serv idor  JOEL ORESTES 
BRASIL SOARES, falecido no 
dia 14 de agosto, no Rio Grande 
do Sul. Joel era uma liderança 
nacional, combativo, diretor 
da Secretaria de Gênero, Raça e 
Classe da Fenasps e também 
diretor do Sindisprev/RS. Aos 
f a m i l i a r e s  e  a m i g o s ,  a 
solidariedade das entidades que 
compõem o Fórum.

Seminário realizado em Fortaleza pelo Fórum Nacional Permanente dos Servidores do MTE

Servidores Administrativos, Auditores-Fiscais e sindicalistas rejeitaram o SUT no Ceará

 O Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público 
promoveu no dia 14 de julho, em Fortaleza (CE), na sede da 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/CE, o 
Seminário “Sistema Único do Trabalho: a quem Interessa? – Impactos 
e Consequências da Criação do SUT”, com a participação de 
Auditores-Fiscais do Trabalho, Servidores Administrativos e 
representantes de centrais sindicais. A mesa foi presidida pela 
servidora Carmem Lúcia Marques, da diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no 
Estado do Ceará - Sinprece.   

 O palestrante convidado foi o procurador do Trabalho 
Francisco Gerson Marques de Lima, que iniciou fazendo uma crítica ao 
projeto por ter sido elaborado sem a colaboração dos legítimos atores 
sociais, ou seja, servidores do Ministério do Trabalho e Emprego e os 
representantes dos trabalhadores. Ele fez uma análise detalhada do 
projeto, demonstrando não só um profundo conhecimento do assunto, 
mas, também, uma preocupação com o andamento do mesmo por 
considerá-lo altamente nocivo ao MTE e à classe trabalhadora. Fez 
referência às inconstitucionalidades do projeto e  imperdoáveis 
omissões como, por exemplo, a questão do direito sindical. 

 O aspecto mais grave, na visão do procurador, é a falta de 
conhecimento do conteúdo exato do projeto e suas consequências. 
Em sua fala, ficou claro 
que o projeto deve ser 
rejeitado e  sugeriu a 
realização de um ato 
público pelas centrais 
sindicais, iniciando 
com uma passeata, 
saindo da SRTE/CE e 
t e r m i n a n d o  n a 
Assembleia Legislativa 
com uma audiência 
pública. Para ele, a 
ênfase do movimento 

deve ser a causa dos trabalhadores, pois o momento não é de 
enfrentamento por ser essa causa mais política e propôs um abaixo 
assinado com um milhão de assinaturas.          

 Nos debates, o Delegado Sindical do Sinait, o Auditor-Fiscal 
do Trabalho Sebastião de Abreu Neto, fez uma retrospectiva do que já 
foi feito pelo Sindicato e outras entidades de classe pela rejeição do 
projeto de criação do Sistema Único do Trabalho – SUT. 

 Carmem Lúcia informou sobre a Nota de Repúdio produzida 
no Seminário ocorrido de 8 a 10 de agosto, em Brasília, do qual 
participaram representantes de servidores de todo o Brasil e do 

encontro realizado em São Paulo, quando foi solicitado pela CUT um 
prazo de 90 dias para estudo do projeto. 

 O superintendente Regional do Trabalho e Emprego, 
Francisco José Pontes Ibiapina defendeu que sejam buscadas 
alternativas, com vista a um melhor atendimento ao trabalhador. 

 Os diversos representantes sindicais que se pronunciaram 
foram unânimes em criticar projeto. Para eles, é uma tentativa de 
desmonte do MTE e enxergam a clara intenção de transferir 
atribuições do MTE para Estados e municípios, com a transferência de 
verbas do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, o que irá, por certo, 
ocasionar déficit, considerando a quantidade de Conselhos a serem 
criados, em razão do número de municípios. 

 Um servidor do INSS relatou como vem funcionando o 
Sistema Único de Saúde – SUS, cujo modelo é inspiração para a 
criação do SUT. Segundo ele, os servidores do Ministério da Saúde 

lotados no SUS sofrem 
pressões e  mui tas 
vezes são substituídos 
por cooperativas. Ou 
seja, há terceirização 
no sistema, prática que 
os servidores do MTE 
n ã o  q u e r e m  q u e 
aconteça, pois vem na 
contramão do que é 
reivindicado hoje. 

 A proposta geral é de que seja feito um debate nacional, 
mobilização de toda a classe trabalhadora e de que o assunto seja 
levado para as ruas e aos candidatos nestas eleições de 2014. 

 Finalizando, foram feitos os seguintes encaminhamentos: 
discutir o projeto com os sindicatos; solicitar o posicionamento do MPT; 
procurar um entendimento com a Organização Internacional do 
Trabalho - OIT; encaminhar documento ao Tribunal Superior do 
Trabalho - TST; utilizar a mídia para divulgação; formar comissão de 
técnicos jurídicos; debater com os candidatos; e propor audiência 
pública, nas três esferas.

Jornal do Fórum Nacional Permanente dos Servidores do MTE 
Sinait/Condsef/CNTSS/Fenasps
Setembro de 2014 - ano 1 - número 1
Redação e edição – Nilza Murari – MG 04352 JP
Diagramação: Propag Comunicação
Fotos cedidas pelas entidades

E X P E D I E N T E :


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

