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Ofício CONDSEF nº 062/2012. 
 
 
 

Brasília-DF, 18 de abril de 2012. 
 

 

 
 

 
Excelentíssimo Senhor 
PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
 
 
 
 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF, Entidade 

Sindical de Grau Superior, representante dos Trabalhadores que mantém vínculo funcional com 

a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional da esfera federal, bem como, de suas 

vinculadas, incluindo Empresas Públicas, com base territorial nacional e sede localizada no SCS 

– Edifício Wady Cecílio II – 6º andar – Brasília/DF, por seu Diretor Sr. Josemilton Maurício da 

Costa, servidor público federal, encontrável na sede da referida Entidade Sindical, vem à 

presença de Vossa Excelência, em defesa dos direitos, interesses e garantias da Categoria 

representada, com fulcro no disposto em ditames Constitucionais (art. 8º - inciso III c/c art. 37 

– inciso VI), Legais e Estatutários, requerer o que se segue: 

Senhor Ministro, estamos solicitando a Vossa Excelência uma audiência para tratar de 

assuntos de interesse dos servidores lotados no MTE, tais como: Melhoria das Condições de 

Trabalho/Assedio Moral, Revogação da Portaria 2.551/2010, Compensação das Horas de 

Greve, Extensão do Turno Ininterrupto de 12 horas para o Atendimento ao Público, 

Implantação do Turno de 6 horas diárias  com  30 horas/semanais, Extensão da Lei 

12.277/2010 para todos os Trabalhadores do Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria 

1.160/2011 e  temas de interesse da categoria. 
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Esclarecemos que com a nomeação do novo Secretario de Relações do Trabalho do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, está sendo retomado o debate no órgão 

sobre a pauta dos trabalhadores do MTE, com reunião agendada para o dia 24 de abril de 2012. 

Neste sentido, se faz necessário a retomada das discussões das questões específicas com Vossa 

Excelência. 

Certos do vosso atendimento, ficamos no aguardo de um breve retorno. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

 
Secretário-Geral/CONDSEF 


