
 
 

 
Carta nº 037/2016/CNM                                                                             Brasília, 01 de agosto de 2016. 

 

Prezados (as) Colegas 

Membros dos Comandos Locais de Mobilização, Delegados Sindicais e Auditores-Fiscais do Trabalho 

 

 

O Comando Nacional de Mobilização – CNM do Sinait, considerando o resultado da 

Assembleia Geral Nacional de 19/07/2016, na qual a categoria deliberou pela PARALISAÇÃO DAS 

ATIVIDADES a partir de 02/08/2016, e diante do não envio do Projeto de Lei de Reestruturação da 

Carreira dos AFT ao Congresso Nacional, apresenta as seguintes orientações, que substituem 

integralmente aquelas contidas nas Cartas nº 36 e 36-A/CNM: 

 

 Paralisar as ações fiscais planejadas, incluindo as indiretas de aprendizagem, PCDs e FGTS, 
inclusive eletrônica, a partir de 2 de agosto de 2016 (terça-feira), bem como as demais 
atividades (análise de processos e todos os plantões fiscais) – os AFT envolvidos nessas ações 
deverão se unir à composição dos grupos de fiscalização que se concentrarão nas atividades 
essenciais orientadas pelo CNM, limitadas a 30%; 
 

 Ainda como forma de cumprimento dos 30% das atividades essenciais a serem mantidas, 
intensificar a realização de OPERAÇÃO PADRÃO, por tempo indeterminado: 

a) em todos os aeroportos, para verificação de jornada e vínculo empregatício de 
aeronautas, aeroviários e trabalhadores terceirizados; 

b) em todos os portos, para verificação da jornada dos motoristas de caminhão na 
atividade de transporte de cargas; 

c) em rodovias de grande circulação para verificação da jornada dos motoristas de 
caminhão na atividade de transporte de cargas e/ou passageiros; 

 

 Providenciar a comunicação em tempo real da OPERAÇÃO PADRÃO ao CNM, com ênfase no 
envio dos registros fotográficos, que tanto quanto possível devem contemplar a equipe em 
ação (entrevistando os trabalhadores, inspecionando ambientes estratégicos, etc) – 
assist.secretaria@sinait.org.br ou cnm2016@sinait.org.br; 

 

 Os AFT integrantes de Grupos Móveis, a partir do dia 02/08/2016, devem paralisar as ações 
fiscais, respeitados os 30% de serviços prestados, podendo nesse período atuar em 
atividades internas ligadas ao escopo do grupo (elaboração de relatórios, atividades de 
pesquisa e planejamento), seja em unidade do MT ou em qualquer outra localidade 
considerada mais adequada pelo Auditor; 
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 Suspender as atividades de compensação dos turnos em razão da paralisação ocorrida entre 

agosto/2015 e março/2016, conforme decidido na AGN de 29 e 30 de junho de 2016, 
devolvendo todas as OS emitidas para tal finalidade; 
 

 Lançar no SFIT SOMENTE os Relatórios de Inspeção (RI) referentes às fiscalizações vencidas 
(RI final) ou iniciadas antes da mobilização (RI inicial ou RA intermediário) em julho/2016; 
 

 Promover ato público no dia 04/08/2016, preferencialmente nas sedes das unidades do 
Ministério do Trabalho, com participação da imprensa e de entidades parceiras para dar 
visibilidade ao descontentamento e indignação da categoria com a inércia do governo em 
cumprir os ajustes celebrados. Para tanto, devem ser confeccionadas e expostas faixas, 
banners, outdoors, etc., cujas matrizes já foram encaminhadas às Delegacias Sindicais; 
 

 Os Auditores-Fiscais do Trabalho deverão se negar a conduzir veículos oficiais; 
 

 Os Auditores-Fiscais do Trabalho deverão devolver processos e ordens de serviço que exijam 
pagamento de diárias, dado o valor insuficiente das mesmas, solicitando substituição para 
qualquer fiscalização que não requeira tal pagamento e adstrita às atividades essenciais; 
 

 Os Auditores-Fiscais do Trabalho deverão se recusar à participação em atividades de 
capacitação, reuniões técnicas e outras correlatas, que exijam ou não o pagamento de 
diárias; 
 

 O CNM orienta os Analistas a não receberem carga de processos a partir de 02/08/2016, 
respeitados os casos de iminente prescrição e decadência, contabilizados nos 30% de 
manutenção das atividades essenciais. Reforçam-se as orientações no sentido de não envio 
dos processos encerrados para a PFN inscrever em dívida ativa ou das notificações de débito 
para a CEF. Da mesma forma, não devem ser arquivados processos a partir de consultas ao 
SIPAC; 
 

 Os ocupantes de cargos de chefia e funções de assessoria de chefia e de coordenação de 
atividades/projetos deverão restringir sua atuação à emissão de Ordens de Serviço e outras 
próprias de suas atribuições que mantenham relação com as atividades essenciais decididas 
e com a OPERAÇÃO PADRÃO (suspender a emissão de OS para reposição dos dias 
paralisados); 
 

 Estabelecer calendário de trabalho parlamentar nas bases, com foco nos líderes e vice-
líderes partidários, para imediato envio e aprovação do PL referente aos acordos ajustados 
com o governo. Vide lista de deputados federais e senadores por partido/unidade da 
federação já encaminhada em anexo à Carta nº 36; 
 

 As DS e os CLM devem realizar, pelo menos, reuniões nas segundas e sextas-feiras com os 
AFT para planejar e avaliar as ações da mobilização em cada localidade, repassando as 
informações ao CNM e DEN; 



 
 

 
 

 O CNM orienta a realização de controle de registro de frequência na paralisação 
exclusivamente para turnos/dias em que inexistir Ordem de Serviço ligada às atividades 
essenciais/operação padrão. A DS, sempre em conjunto com o CLM, promoverá todos os 
atos necessários ao cumprimento desta diretriz; 
 

 Reitera-se a importância de que as DS em conjunto com os CLM remetam até 18h do dia 
02/08/2016 seus calendários de atividades em decorrência das diretrizes fixadas pelo CNM. 
 

Considerando as limitações usuais ao direito de greve, deve ser respeitado o limite de 30% 

da prestação dos serviços em atividades essenciais, ou seja, atendimento de denúncias sobre não 

pagamento e/ou atraso de salários e situações de risco grave e iminente.  

Ressalte-se que, ainda em cumprimento ao decidido em AGN, ação será ajuizada no STJ para 

garantir o livre exercício do direito de greve pelos AFT, inclusa a proteção salarial.  

 

Fraternalmente, 

 

Comando Nacional de Mobilização – CNM 

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - Sinait 

 

 

 


