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OFÍCIO Nº 32/2021

Brasília, 30 de abril de 2021

Exmo. Dr. Lucas Rocha Furtado 

Subprocurador-Geral 

Ministério Público junto ao TCU

Assunto: Demissões em massa na CEITEC 

Exmo. Dr. Lucas Rocha Furtado,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos solicitar a V. Exa. que considere agir para evitar a

demissão  em massa  que  começa  a  se  executar  no  âmbito  do  Centro  Nacional  de  Tecnologia

Eletrônica Avançada S/A CEITEC. 

Na data de 16 de dezembro de 2020 foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto que

dispõe sobre a dissolução societária do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. e

a publicização das atividades direcionadas à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e

à  inovação  no  setor  de  microeletrônica.  O  CEITEC,  ademais  das  atividades  de  produção  e

comercialização de semicondutores e sistemas de circuitos  integrados para atender  a demandas

específicas  do mercado nacional  e  internacional,  desenvolve outras  atividades  grande interesse

público,  como  a  formação  e  capacitação  de  recursos  humanos,  intercâmbio  de  técnicos  e

pesquisadores  com  outras  entidades  públicas  e  a  realização  de  pesquisas  complexas  no

desenvolvimento das tecnologias que produz. 

A nosso ver, a autorização para a privatização do Centro, por meio do Decreto nº 10.578, de

15 de dezembro de 2020, representa um ataque grave ao patrimônio público brasileiro, à pesquisa

de  interesse  público,  à  produção  de  ciência  e  tecnologia  nacionais  em  setores  de  grande
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importância estratégica para o presente e para o futuro do país. Por essa razão, apresentamos o

PDLnº 563/2020, com outros parlamentares federais, para sustar os efeitos desse dispositivo. 

Por  essa  razão,  recebemos  com grande  preocupação  a  notícia  de  que,  à  medida  que  a

privatização avança, a despeito das controvérsias levantadas pelo Tribunal de Contas da União,

concretiza-se também um processo de demissão coletiva dos quadros de trabalhadores do CEITEC,

em franco desrespeito à lei e ao interesse público.

Nosso  mandato  foi  informado  que,  embora  haja  a  mediação  para  que  se  respeitem  as

normas atinentes à dispensa coletiva e proteção social constantes da Nota Técnica CONALIS nº 7,

de  11  de  novembro  de  2020,  priorizando  as  saídas  negociadas  que  garantam  os  direitos

fundamentais  e sociais dos trabalhadores,  notadamente no período de crise econômica,  social  e

sanitária  que  o  país  atravessa,  33  empregados  tiveram suas  exonerações  publicadas  no  Diário

Oficial da União na data de hoje.

Dois empregados haviam sido exonerados já na semana passada, por meio do Ato nº 8, de

16 de abril, publicado no DOU em 19 de abril. Nesse sentido, esta correspondência tem o objetivo

manifestar nosso apoio à atuação essencial do Ministério Público  junto ao TCU nessa questão, à

medida que reforçamos a necessidade de que não sejam contidos esforços para impedir que essas

demissões aconteçam de maneira a colocar em qualquer risco tando os direitos fundamentais e

sociais dos empregados públicos quanto o interesse público. 

Por oportuno,  colocamos o mandato  parlamentar  à  disposição  deste  órgão e  renovamos

votos  de  estima  e  consideração,  além  do  firme  compromisso  pela  defesa  intransigente  do

patrimônio e do interesse públicos, dos trabalhadores e dos seus direitos fundamentais e sociais. 

Atenciosamente, 
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