
         

 

NOTA DE REPÚDIO 

 

                                                                       Fortaleza/CE, 11 de julho de 2014 

Ao 
Excelentíssimo Dr. Manoel Dias 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
Brasília/DF 

 

Nós, que fazemos parte do corpo administrativo do Ministério do Trabalho e 

Emprego - MTE, servidores de carreira lotados na Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego no Estado do Ceará - SRTE/CE, fomos surpreendidos ao tomar 

conhecimento, através do Ofício-Circular n° 07/2014, do Projeto de Lei que institui o 

Sistema Único do Trabalho – SUT, encaminhado aos conselhos que fazem parte deste 

ministério.  

Considerando a vinda do Excelentíssimo Senhor por várias vezes, durante os 

anos de 2013 e 2014 em nossa sede, assim como a vinda de seu assessor especial - Sr. 

José Ricardo -, que tratou da reestruturação e modernização de nosso órgão, 

enfatizando prioridade à capilarização de nossas unidades descentralizadas e, ainda 

assim, em nenhuma dessas ocasiões, o referido Projeto de Lei foi citado. 

Considerando a importância do trabalho desenvolvido pelas SRTEs na 

assistência ao trabalhador, na execução e acompanhamento das políticas públicas 

destinadas à geração de emprego, trabalho e renda e, tendo em vista os resultados 

obtidos nos últimos anos (destaque na mídia local e nacional), apesar do baixo número 

de servidores e de termos a segunda menor remuneração dentro do Poder Executivo. 

Considerando a credibilidade que as SRTEs têm junto ao trabalhador e a nossa 

missão de informar, esclarecer, apoiar e protegê-lo; credibilidade conquistada com 

louvor ao longo de tantos anos. 

Considerando os dispositivos do Projeto de Lei, observados por nós, servidores, 

ficamos estarrecidos e desnorteados com a omissão sobre o futuro incerto dos 

servidores administrativos que compõem as SRTEs, assim como com a destruição das 

unidades regionais e com o sentimento de desmerecimento e desvalorização advinda 

de projetos dos quais nem tomamos conhecimento. 



Considerando que o Partido Democrático Trabalhista – PDT, que tem como 

discurso a defesa do trabalhador, nos surpreende o apoio declarado a tal projeto (que 

exclui o trabalhador público federal da própria casa), colocando-o a mercê de Estados 

e Municípios, sem sequer preocupar-se em mencionar qual será o seu destino. 

Considerando que o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT é de suma 

importância para o trabalhador, pois mantém políticas públicas, financia obras de 

saneamento básico, construção de casas populares, dentre outras realizações de 

cunho social, é preocupante facilitar o acesso aos seus recursos sem o controle 

adequado e uma fiscalização eficiente, pois, na modalidade de repasse fundo a fundo, 

como proposto pelo projeto, fica muito frágil, uma vez que os beneficiários dos 

recursos (Estados e Municípios) fiscalizarão, eles mesmos, representados pelos 

conselhos em cada esfera.  

Considerando a duvidosa capacidade administrativa da maioria das prefeituras 

em gerir recursos públicos e a ineficiência dos órgãos de controle para coibir desvios, 

sem falar na impunidade que permeia o nosso país, vemos os recursos do FAT sob 

perigo iminente de se exaurirem em poucos anos. 

Considerando que o Governo Federal, com apoio da base aliada, tem 

promovido propositadamente o desmonte da máquina administrativa e a 

desvalorização do servidor público federal que, além de carecer de condições decentes 

de trabalho, percebem uma das piores remunerações do serviço público, gerando 

perda de pessoal capacitado que migra para outros órgãos, enfraquecendo o 

Ministério do Trabalho e Emprego. Tal situação foi debatida várias vezes, em 

diferentes momentos sem, contudo, obtermos uma resposta positiva por parte das 

autoridades competentes. 

Considerando que foi proposta pelos servidores e entidades a utilização de 

recursos do FAT para modernização da estrutura do MTE, assim como a valorização de 

seu quadro de pessoal, via plano de cargos e carreiras, mesmo assim estaas 

solicitações foram negadas, alegando-se não ser possível utilizar o recurso do FAT para 

tal fim quando, no entanto, consta essa finalidade na redação do projeto. 

Considerando, por fim, todos esses pontos, nós, da SRTE/CE, repudiamos a 

iniciativa de criação desse projeto, assim como a forma arbitrária e autoritária como 

está sendo imposto, sem ampla discussão com a sociedade e, sobretudo, com os 

trabalhadores públicos do MTE, que serão diretamente atingidos pelas mudanças. 

Exigimos respeito a quem tem prestado tão relevantes serviços para os demais 

trabalhadores.   

Atenciosamente, 

 
  Sindicato dos Trabalhadores Federais,                                         Associação dos Servidores da 
 em Saúde,Trabalho e Previdência Social                                    Delegacia Regional do Trabalho 
        no Estado do Ceará - SINPRECE                                                        do Ceará - ASSERTRA 


