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Excelentissima Senhora
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Brasilia - DF

Por que a protecao ao trabalhador esta em risco?

Presidenta,

0 Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho dirige-se a Vossa

Excelencia para relatar a dramatica situacao em que se encontra a Inspecao do Trabalho em

nosso Pais.

Os Auditores Fiscais do Trabalho sao os servidores publicos que se dedicam a

levar dignidade e cidadania a milhares de trabalhadores brasileiros, ao fiscalizarem o registro na

Carteira de Trabalho , o pagamento de salarios , a jornada de trabalho , os descansos

regulamentares , o FGTS, ao combaterem o trabalho escravo e o trabalho infantil e ao
agirem para diminuir os elevados indices de acidentes de trabalho.

Contudo, Excelencia, nao obstante essa dedicacao, a atividade de fiscalizacao
trabalhista, prevista na Constituicao Federal (art. 21, inciso 24) e na Convencao 81 da OIT,
ratificada pelo governo brasileiro, encontra-se comprometida face ao numero reduzido de
Auditores Fiscais do Trabalho, cuja atividade exige, primordialmente, a presenca fisica nas
empresas, em especial para combater a informalidade, os excessos na jornada de trabalho e as

condicoes de inseguranca a que estao submetidos tantos trabalhadores.

Nesse aspecto, deve-se dizer que e inaceitavel que nos ultimos anos tenham

ocorrido mais de 700.000 (setecentos mil) acidentes de trabalho ao ano e que na ultima

decada 27.732 (vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois ) trabalhadores brasileiros tenharn

tido suas vidas ceifadas , em decorrencia desses acidentes.

O desrespeito as normas trabalhistas e pratica comurn e tern levado a um numero
incalculavel de processos na Justica do Trabalho, obrigando a criacao de mais Varas de
Trabalho. 0 acumulo desses processor faz corn que as demandas judiciais levem um tempo
consideravel ate decisao final no Tribunal Superior do Trabalho - TST, o que constitui um
verdadeiro castigo aos trabalhadores.

Nao a demais lembrar que a Justica do Trabalho , via de regra, decide casos

relacionados a apenas 1 (urn ) empregado em cada processo , enquanto a Inspecao do

Trabalho, em uma unica empresa, pode alcancar 10, 50 , 200, 500 trabalhadores, inclusive

promovendo a necessaria orientacao aos empregadores.
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Ademais, Presidenta, e inegavel que nosso Pais vem apresentando invejavel indice
de desenvolvimento em decorrencia das politicas economicas implantadas e a consequente
criacao de inumeras empresas, com reflexo direto no mercado de trabalho, a exigir maior
atencao do Estado quanto ao cumprimento da legislacao trabalhista favorecendo, tambem, a
prevalencia de concorrencia leal e saudavel entre as empresas.

Assim, torna-se evidente a necessidade de recompor o quadro da Fiscalizacao do
Trabalho que atualmente conta com apenas 3.268 (tres mil, duzentos e sessenta e oito)
Auditores Fiscais do Trabalho para alcancar mais de um milhao de empresas espalhadas nos
quadrantes deste Pais, com o agravante de que nao ha previsao de nenhum concurso publico
para esta categoria.

Confiamos que Vossa Excelencia dedicara a especial atencao que se faz
necessaria para que a Inspecao do Trabalho em nosso Pais possa atuar com efetividade e
concorrer para a protecao que o Estado tem o dever de dar e a que todo trabalhador brasileiro
tern direito.

Respeitosamente,

Rosdn til90assy
Presidente do Sindicato Nacional Au^dyy{{ores Fiscais do Trabalho - Sinait
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