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Ofício 013/2016 FENASPS 

 
Brasília, 29 de janeiro de 2016 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Miguel Soldatelli Rossetto 
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social (MTPS) 

  

Assunto: solicitação de audiência e Decreto 8.653/2016 
 

Excelentíssimo Senhor, 
 
A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 

Previdência e Assistência Social (FENASPS), entidade com sede e foro em Setor de 

Diversões Sul (SDS), Edifício Venâncio V, Loja 28, Térreo, Asa Sul, Brasília/DF, vem por 

meio do presente expor motivos e reiterar solicitação de audiência feita pelo ofício 

Fenasps n° 125, de 20 de outubro de 2015 (em anexo), para tratar de questões pertinentes 

à vida laboral dos servidores do INSS e do Ministério do Trabalho e Previdência Social 

(MTPS). 

 

Há muitos servidores das respectivas carreiras que enfrentam grandes dificuldades 

para desempenhar suas atribuições, seja por problemas de falta de condições estruturais 

nas unidades de trabalho, falta de material para exercer atribuições, sistemas operacionais 

que não funcionam adequadamente, mas, principalmente, porque existe uma necessidade 

de contratar mais servidores para preencher as vagas existentes nas unidades de trabalho 

em todos os órgãos. Apenas no INSS seria necessária a contratação de 11 mil servidores.  

 

Como houve a unificação dos ministérios do Trabalho e da Previdência Social, os 

servidores que exercem atribuições nas unidades do ex-Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) estão enfrentando problemas ainda mais graves, porque em alguns Estados onde 

as delegacias do Trabalho funcionam com imóvel alugado, com vencimento dos contratos 

estão correndo sérios riscos de serem despejados. 

 

Dentro deste cenário de problemas e calamidades, houve uma greve dos 

trabalhadores na qual, ao seu final, foi assinado um Termo de Acordo, em que o governo 

assumiu compromisso de serem implantados comitês de Carreira para discutir as questões 

do Seguro e Seguridade Social.  

 

Porém, para a surpresa e indignação dos servidores Técnicos e Analistas, sem 

qualquer negociação ou discussão prévia com as entidades, foi promulgado o Decreto nº 

8.653 de 28 de janeiro de 2016, que dispõe sobre as atribuições específicas dos 

cargos de Analista do Seguro Social e Técnico do Seguro Social, de que trata a Lei 

nº 10.855 de 1° de abril de 2004. Os servidores consideram que houve um erro do 
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governo, porque existe o compromisso formal de estabelecer um debate concreto sobre a 

carreira dos servidores, como pressuposto estão incluídas atribuições e outras demandas 

pertinentes.  

 

Para além do acordo, o referido decreto tem erro material, pois estabelece 

atribuições gerais a todos analistas e técnicos, “respeitada a formação acadêmica exigida 

e sem prejuízo do disposto no art.4º” Ou seja, para algumas categorias profissionais existe 

a exigência legal de registros em órgãos de classes como: “Analistas Terapeutas 

Ocupacionais; Analistas Advogados; Analistas Contadores; Analistas 

Administradores; Analistas Psicólogos; Analistas do Serviço Social; Analistas 

Engenheiros; Analistas Arquitetos, dentre outros. Isto é, são categorias profissionais 

com atribuições bem específicas definidas em lei e, portanto, caberá aos gestores públicos 

agirem com estrito respeito às normas para não incorrerem em ilegalidades ferindo a lei e 

a ética profissional. 

 

Outro problema que vem sendo discutido nas atribuições é o desvio de função dos 

servidores técnicos que desempenham atribuições similares e/ou iguais aos analistas 

generalistas, heranças de gestões passadas, que não foram corrigidas ao longo do tempo. 

Este decreto agrava ainda mais os problemas, porque não resolve a questão das 

atribuições. 

 

Considerando todas estas questões apresentadas, propomos que sejam tomadas 

providências para corrigir os erros materiais do referido decreto e/ou a revogação do 

mesmo, bem como solicitamos a realização de audiência com Vossa Excelência para 

tratar destas e outras questões pertinentes à vida profissional dos servidores.  

 

Aguardamos resposta ao que foi solicitado colocamo-nos ao seu inteiro dispor para 

o que for necessário. 

 

 

Cordialmente,  

      

 

 

 

 

Lídia de Jesus      Moacir Lopes 

Diretoria Colegiada     Diretoria Colegiada 

FENASPS       FENASPS  


