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SINAIT - Secretaria Executiva

De: Microsoft Outlook
Para: casacivil@presidencia.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 18:31
Assunto: Retransmitidas: CARTA SINAIT Nº 16/2021 - CARTA AO MINISTRO DA CASA CIVIL 

- SR. WALTER SOUZA BRAGA NETO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 
 
casacivil@presidencia.gov.br (casacivil@presidencia.gov.br) 
 
Assunto: CARTA SINAIT Nº 16/2021 - CARTA AO MINISTRO DA CASA CIVIL - SR. WALTER SOUZA BRAGA NETO - 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
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Carta SINAIT nº 16/2021                                          Brasília-DF, 28  de janeiro de 2021. 

 
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
Walter Souza Braga Netto 
Ministro da Casa Civil  
Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 4ºandar 
Brasília – DF 
CEP: 70.150-900. 

 

Assunto: Prorrogação do prazo para envio de contribuições à Consulta Pública acerca da 
minuta de decreto que regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista e institui 
o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas 
Trabalhistas e o Prêmio Nacional Trabalhista. 

 

Senhor Ministro, 

 

  O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT, órgão 
representativo de classe dos Auditores Fiscais do Trabalho – AFT, teve ciência do Despacho 
para Consulta Pública do dia 19 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a minuta de decreto 
que regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista e institui o Programa 
Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas e 
o Prêmio Nacional Trabalhista. 

  Inicialmente, o SINAIT valoriza a postura do Ministério em disponibilizar 
prazo para que a sociedade possa colaborar com proposições legislativas, sendo esta atitude 
exemplar para que o processo legislativo seja mais eficaz, menos combativo e juridicamente 
seguro. 

  O tema das consultas públicas é de interesse da categoria dos Auditores-
Fiscais do Trabalho, posto que tratam especificamente de sua área de atuação. O SINAIT já 
está estudando as propostas e trabalhando para ofertar colaborações aos textos, no intuito 
de auxiliar o Estado e a sociedade na melhor regulamentação da matéria, que se bem 
elaborada surtirá certos efeitos positivos a todos. 

  Entretanto, o prazo de 30 dias é exíguo, dado o tamanho do projeto e sua 
importância nos ramos do Direito Administrativo, Previdenciário e Trabalhista, merecendo 
todo cuidado e atenção. 
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  Para além de um sindicato de classe, o SINAIT exerce constante 
aperfeiçoamento da categoria sobre as novidades que surgem no mundo sobre a temática 
da Segurança, Saúde e Inspeção do Trabalho, promovendo constante interlocução 
internacional com Inspetores do Trabalho e entidades ligadas em todo o mundo, os quais 
envolvem estudos e elaboração de análise perfunctórias sobre tudo o que envolve a 
atividade. 

  Ante o interesse e especialidade no tema, o SINAIT coloca à disposição um 
grupo de especialistas em Segurança e Saúde no Trabalho, Inspeção do Trabalho, políticas 
públicas e às relações de trabalho, com amplo conhecimento normativo nacional e 
internacional e que poderão colaborar efetivamente para que as propostas estejam 
atualizadas com as melhores práticas e condutas verificadas no mundo, evitando 
retrabalhos normativos ou má-interpretação, causadoras da judicialização. 

  Para tanto, o SINAIT requer a prorrogação do prazo para envio de 
colaborações por mais 30 dias, bem como a realização de audiências públicas sobre os 
projetos, com vistas a consolidar o texto que será melhor aplicável. 

   Certo da compreensão sobre a relevância do tema, nos colocamos à disposição. 

  

Atenciosamente, 

 

 

Bob Everson Carvalho  Machado 
Presidente do SINAIT 

                                                


