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Relatório de audiência com ministro do Trabalho e Emprego 

 

 
 
Data: terça-feira, 4 de novembro de 2014 
Local: gabinete do MTE, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF 
 
Presentes 
Ministério do Trabalho 
Manoel Dias, ministro; Manoel Messias, secretário de Relações do Trabalho (SRT); 
Coordenadoria-Geral de Recursos Humanos. 
 
Fenasps 
Carlos Roberto/Carlão (DF), Cleuza Faustino (MG) e Vivian Hampe (RS) 
 
Sinait 
Carlos Silva, vice-presidente e Ana Paulina, diretora 

 
A Fenasps começou a audiência colocando os pontos de pauta que contemplam as principais 
reivindicações dos servidores administrativos ativos e aposentados do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE): Plano de Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho (CPST); reposição da 
força de trabalho nas Superintendências, Gerências e Agências na capital e interior, tendo em 
vista que os trabalhadores do último concurso saíram todos por falta de estímulo na fixação na 
carreira e péssimas condições de trabalho – nesse item a Fenasps solicitou a realização 
urgente de concurso público –; convocação imediata do Grupo de Trabalho (GT) que o 
ministro Manoel Dias fez questão de chamar de “Mesa Setorial”; melhores condições de 
trabalho e a rejeição do projeto – que o ministro destacou que não é projeto e sim proposta de 
implantação – do Sistema Único do Trabalho (SUT). 
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Manoel Dias foi taxativo em dizer que ‘mandou acabar com o projeto do SUT’, que para 
começar, segundo ele, não era projeto nenhum, e sim apenas uma proposta para modernizar 
o MTE, mas que gerou muita confusão. Para Dias, alguns setores fizeram do SUT uma 
insinuação de que queriam acabar com o MTE, o que criou um clima ruim. Ainda segundo ele, 
a proposta do SUT veio para fortalecer o ministério, que está precarizado.  
 
O ministro do MTE por fim afirmou que não existe um Projeto de Lei (PL) sobre o SUT. Para 
ele, a proposta do SUT foi apresentada apenas para abrir a discussão sobre este tema. 
 
Dias disse ainda que a proposta do SUT foi distribuída para vários órgãos do governo, 
Estados, Municípios e para as centrais sindicais. A Fenasps, contudo, não recebeu este 
documento formalmente.  
 
A criação de conselhos do trabalho – constituído de forma tripartite, para regulamentar o SUT 
– vem para democratizar as relações, ampliando o debate, segundo o MTE. Sobre a 
informação de que o SUT iria privatizar a fiscalização de trabalho, Dias afirmou que isso nunca 
seria possível, já que os fiscais pertencem a uma carreira típica de estado. 
 
Segundo o ministro Dias, o MTE vai ouvir todos, pela comissão tripartite, fazendo uma 
consulta pública sobre o SUT, o que demanda tempo. Ainda assim, ele considera que é 
imprescindível ‘mudar o MTE’, evitando situações como o prazo para a emissão de uma 
carteira de trabalho, que chegar a ser mais de 30 dias. Agora, passado o período eleitoral, o 
MTE retomará as discussões em torno do SUT.  
 
Para o inicio dos trabalhos dessa Comissão Tripartite, falta somente a indicação das Centrais 
Sindicais, pois os outros dois segmentos  já foram definidos: entidades patronais (nove ao 
todo) e o governo. A partir desta Comissão sairá o novo texto-base da proposta do SUT. 
 
As entidades Fenasps e o Sinait, presentes na reunião, junto da CNTSS e Condsef, ausentes, 
se articularam em um Fórum Nacional Permanente dos Servidores do Ministério do Trabalho 
(FNPS/MTE) ponderaram que querem ter acesso ao novo texto-base da proposta do SUT, e 
para além disso, querem participar ativamente da construção desse novo texto. 
 
Houve inclusive um momento de tensionamento quando as entidades FENASPS e SINAIT 
reivindicaram essaa participação ativa na Comissão Tripartite, pois o secretário Manoel 
Messias foi taxativo em dizer que não caberia representação dos trabalhadores nessa 
Comissão – inclusive sugerindo que Fenasps e Sinait participassem apenas como 
observadores – porque em sua compreensão os trabalhadores já estão representados pelas 
Centrais Sindicais, o que foi prontamente questionado pelas Entidades. 
 
Segundo Dias, a ideia é que todos possam participar, mas nem a Fenasps nem o Sinait são 
filiados a nenhuma central sindical componente do conselho. A Fenasps ponderou que é uma 
Entidade sindical nacional e tem representação relevante dos trabalhadores do MTE. 
 
Fenasps e Sinait frisaram que no momento há varias mobilizações nos estados e a 
participação ativa da elaboração deste texto é fundamental para que os servidores sejam de 
fato representados nesta nova proposta. 
 
A grande ansiedade dos trabalhadores do MTE existe pois é sabido que o SUT é baseado no 
modelo da descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem sofrido com o 
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sucateamento cada vez maior: quase não há postos de trabalho no interior dos estados (as 
secretarias municipais e estaduais de Saúde que tomam conta, o que gera situações de 
assédio moral aos servidores federais cedidos, por exemplo); os servidores do SUS têm pouca 
perspectiva na Carreira, principalmente pela baixa remuneração, pouca oportunidade de 
capacitação e treinamento inexistente. 
 
Por fim, Fenasps e Sinait entregaram um kit com todos os materiais publicados pelo 
FNPS/MTE com o posicionamento das entidades sobre o SUT. 
 
 

 
 
 
Aproveitando a oportunidade, a Fenasps entregou novamente a pauta de reivindicações dos 
trabalhadores do MTE nas mãos do ministro. A federação declarou firmemente que gente vai 
lutar até conseguir uma carreira que valorize os trabalhadores do MTE e da CPST. 
 
Carreira especifica do MTE 
Além do SUT, a Fenasps relembrou a grande greve de 2010, que durou mais de seis meses, 
realizada pelo setor em torno da carreira especifica e a única vantagem que obtiveram foi o 
desconto dos dias parados que até hoje impede os servidores de aposentarem. Caso não 
tenha terminado a reposição, o servidor é descontado no restante dos valores. À época, o 
governo salientou que, após a reforma da previdência de 2003, não poderia criar novas 
carreiras para os trabalhadores. Se assim o fizesse os servidores teriam que cumprir vários 
requisitos ou exigências ao requerer sua aposentadoria. 
 
A Fenasps, juntamente de outras representações de servidores públicos federais e bancada 
do governo no Ministério da Saúde, elaborou uma proposta de carreira na qual solicitou do 
MTE – e vai solicitar do Ministério da Previdência Social – que incorpore ao debate e 
apresente propostas e sugestões que visem contemplar as especificidades de cada ministério 
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e ampliar a mobilização em torno de uma carreira de fato da Previdência, da Saúde e do 
Trabalho (CPST). 
 
O MTE informou que o Ministério do Planejamento (MPOG) fez um levantamento do perfil da 
remuneração dos servidores públicos federais, inclusive fazendo um comparativo com a 
iniciativa privada. Esses dados poderão ser úteis para uma reformulação nos salários dos 
servidores, mas não foi nada divulgado até então. 
 
Greve de 2010 
Ainda sobre a greve de 2010, a Fenasps informou que um número significativo de servidores 
não conseguiu se aposentar por causa da reposição de horas que ainda está pendente 
referente ao movimento paredista daquele ano.  
 
Há inclusive o Projeto de Lei (PL) n° 4438, de 2012, que trata da anistia desta greve e está em 
tramitação na Câmara dos Deputados. A última alteração no andamento do PL 4438/2012 foi 
em maio deste ano, quando foi designado o relator da Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) da Câmara, o deputado Giovani Cherini (PDT/RS), que irá apreciar esta matéria. 
 
Em 2010, um acordo foi firmado entre o MPOG e a CONDSEF para reposição dessas horas e 
da demanda represada. O MTE concorda que a anistia dos servidores não geraria prejuízos 
para a gestão pública, considerando que toda a demanda foi posta em dia, logo após o fim da 
greve, com a realização de mutirões, trabalhos em fins de semana, etc. 
 
A Fenasps solicitou que o MTE faça um documento com estas considerações ao MPOG 
pedindo a anistia. 
 
Jornada de 30h e condições de trabalho 
O ministro, informalmente, se disse favorável à carga horária de 30h semanais, após a 
Fenasps argumentar que esta questão não geraria nenhum impacto orçamentário nos cofres 
públicos e resultaria num ponto positivo tanto para a gestão quanto para os trabalhadores, que 
trabalhariam muito mais motivados. 
 
Sobre condições de trabalho, a Fenasps entregou vários dossiês sobre este tema e até hoje 
não houve nenhuma manifestação deste ministério para solução do problema. 
 
Segundo o ministro do MTE, a presidenta Dilma Rousseff disponibilizou recursos financeiros 
para recuperação física de vários locais de trabalho do MTE. Ele informou que atualmente há 
seis Superintendências do Trabalho e Emprego (SRTE), algumas até interditadas em nível 
nacional. Essas e mais 92 órgãos, entre agências e outros postos de trabalho, têm prioridade 
para reformas estruturais. Há no momento processos licitatórios e pregões para renovação 
destes postos, mas Dias lamenta que mesmo que haja os recursos essas ações esbarrem na 
burocracia estatal. 
 
Nesta audiência, o ministro Manoel Dias ficou de marcar a data da 1ª reunião do Grupo 
Permanente de Discussão das Condições de Trabalho (GPCOT), que já está composto e com 
a sua portaria publicada. A Fenasps tem representação neste GT. 
 
Per capita da Geap 
A Fenasps cobrou também que o MTE intermedeie junto ao MPOG o aumento do per capita 
patronal. O que acontece é que agora o governo não paga nem 25% da contribuição no plano 
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de saúde do servidor, sendo que antes o aporte financeiro chegava a pelo menos metade, ou 
seja, 50%. 
 
Sobre saúde do servidor, o setor de Recursos Humanos informou que houve pouca adesão 
dos servidores ao programa de exames periódicos do Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor (SIASS), isso porque este programa é voluntario e não obrigatório. O MTE 
pediu incentivo para que os servidores possam aderir ao programa. Quando a verba não é 
utilizada, o dinheiro e devolvido ao MPOG. 
 
Concurso público 
A Fenasps, por fim, solicitou mais concurso público para a área administrativa, considerando 
que os servidores que saem do MTE buscando melhores salários em outros órgãos gera 
necessidade constante de reposição de funcionários. Na área administrativa, essa demanda é 
urgente, também se levando em conta as aposentadorias. Vale lembrar que o último concurso 
para a área administrativa do MTE foi em 2008, com nomeações em 2009. 
 
Segundo o próprio MTE, a área administrativa precisa de ao menos mais 1800 servidores para 
a composição do quadro ideal de trabalhadores. Entretanto, o MPOG liberou somente 415 
vagas (déficit de 1200 vagas). 
 
A disparidade é ainda maior se comparada ao número de vagas abertas para auditores fiscais. 
Foram anunciadas 847 vagas para a fiscalização MTE e até dezembro serão informadas mais 
vagas, mas para o setor administrativo.   
 
 
 
 

Brasília, 7 de novembro de 2014 
 
 
 

Plantão/FENASPS 


