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Descaso, ausência de gestão e confusão sobre as
atribuições de cada órgão prejudicam a inspeção da
saúde e segurança do trabalhador
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Reportagem de Elizabeth Renz

A fiscalização da saúde e segurança do tra-
balhador no Brasil passa por um choque de
competências. A autonomia dos auditores
fiscais do Trabalho diminui, enquanto outros
órgãos passam a atuar com mais ênfase na
inspeção dos ambientes de trabalho. Apesar
das atribuições de cada órgão estarem esta-
belecidas legal e formalmente, em algumas
situações há sobreposição, o que confunde
os profissionais da área.

A alteração do regulamento da Inspeção
do Trabalho, assinada pelo então presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003 - que
extinguiu a exigência da especialização em
Saúde e Segurança do Trabalho para o car-

go de auditor fiscal – continua sendo se-
veramente contestada por auditores que

atuam há mais de 30 anos no ramo e
se tornaram verdadeiros especialis-
tas em determinadas áreas.

Também causa inquietação, a gra-

dativa redução do número destes profissio-
nais, devido às aposentadorias e ausência
de novos concursos, diminuindo ainda mais
a qualidade das fiscalizações.

Por outro lado, órgãos como MPT (Minis-
tério Público do Trabalho) e Ministério da
Saúde, através dos Cerests (Centros de Re-
ferência em Saúde do Trabalhador), na
medida das suas condições, também estão
realizando inspeções nas empresas e junto
aos trabalhadores.

A falta de gestão sobre a saúde e segu-
rança no Brasil, mesmo com a publicação
do Plano Nacional em SST no ano passado,
parece ser, na opinião de grande parte dos
agentes sociais que atuam no setor, a prin-
cipal causa da confusão gerada na fiscaliza-
ção do trabalho. Para eles, há muitos anos
o Governo não investe na SST e o Plano,
apesar de ter sido elaborado em âmbito tri-
partite, não evolui.
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Na opinião da auditora fiscal do Traba-

lho da SRTE/SP, Viviane Forte, “está ha-
vendo choque de competências”. Rosan-
gela Silva Rassy, presidente do Sinait (Sin-
dicato Nacional dos Auditores Fiscais do
Trabalho), corrobora: “Alguns órgãos mu-
nicipais e estaduais reclamam para si a
competência de fiscalizar os locais de tra-
balho e exigir o cumprimento da lei. Po-
rém, isso é privativo dos auditores fiscais
do Trabalho, garantido na Constituição
Federal”. A opinião do diretor do DPSSO
(Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional) da Secretaria de
Políticas de Previdência Social, Marco
Perez, resume, de certo modo, a posição
de vários profissionais: “A fiscalização re-
alizada pelos diversos organismos é efi-
caz, mas pouco eficiente, porque a saúde
não melhora na mesma proporção do es-
forço do Estado”. A revista ProteçãoProteçãoProteçãoProteçãoProteção fez
um levantamento com diversas entidades
para avaliar como está a fiscalização da
SST no Brasil. Salienta-se que o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego foi procura-
do, mas, por problemas de agenda dos res-
ponsáveis, não retornou aos questiona-
mentos de nossa reportagem.

Os números informados pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) são preocupantes quando se compa-
ra a quantidade de empresas e de traba-
lhadores ao que vem sendo efetivamente
fiscalizado. O Instituto divulgou o censo
empresarial no final do ano passado, in-
dicando que, em 2010 havia 4,5 milhões

de empresas ativas, que ocupavam 37,2
milhões de pessoas (dados mais recen-
tes). Já as ações fiscais realizadas em 2011
totalizaram 138 mil, sendo 17,5 milhões
de trabalhadores fiscalizados e 1.957 aci-
dentes analisados, conforme disponibili-
zado pelo Sistema Federal de Inspeção do
Trabalho, do MTE. Sobre a quantidade de
auditores, o número de profissionais hoje
é de 2,8 mil, enquanto os acidentes de tra-
balho referentes a 2011 ficaram em torno
de 700 mil e as mortes em 2.800 mil, con-
forme dados do último Anuário Estatísti-
co da Previdência Social.

Neste mapa, o pequeno número de au-
ditores fiscais chama tanto a atenção
quanto o significativo número de aciden-
tes. “Absolutamente não há quantidade
suficiente de auditores fiscais do Traba-
lho para atender ao mercado de trabalho
brasileiro. A relação é inversa: enquanto
o mercado cresce, a auditoria fiscal enco-
lhe”, lamenta a presidente do Sinait, Ro-
sangela Rassy. Ela estima que um quadro
composto por oito mil fiscais poderia su-
prir as deficiências que o Brasil tem hoje.
“O pior é que o Governo não reconhece a
aplicação de uma política séria de recom-
posição do quadro, pois o concurso auto-
rizado – cujo edital deve sair entre agosto
e setembro - é para apenas 100 vagas. Não
cobre sequer as vagas que já estão aber-
tas em razão das aposentadorias, que nes-
te ano foram mais de 100”, diz. Outra pre-
ocupação é com o conflito de competên-
cias. Segundo ela, alguns órgãos munici-

pais e estaduais reclamam para si a fisca-
lização de locais de trabalho e exigem o
cumprimento da lei. “Porém, isto é priva-
tivo dos auditores fiscais do Trabalho, ga-
rantido no artigo 21 da Constituição Fe-
deral: Compete à União organizar, man-
ter e executar a Inspeção do Trabalho”,
argumenta.

ARRECADADORARRECADADORARRECADADORARRECADADORARRECADADOR
A engenheira civil e de segurança e

auditora fiscal do Trabalho da SRTE/SP,
Fernanda Giannasi, é uma das profissio-
nais especialistas que se aposenta neste
ano, e que denuncia o descaso do Minis-
tério do Trabalho e Emprego com a fisca-
lização adequada dos ambientes. “Não
tenho mais como permanecer e atuar em
uma instituição que está burocratizada,
que virou um órgão arrecadador que esti-
mula a política da multa e não a da pre-
venção”, lamenta. Ela critica severamen-
te a obrigação que os AFTs têm em che-
car documentação de ordem trabalhista,
desviando do foco da SST. “Viramos uma
calculadora numérica, uma espécie de
‘marronzinho’ da fiscalização. Perdemos
tempo alimentando um sistema de rela-
tórios que só geram papelada”. Ela diz que
as fiscalizações realizadas não têm impac-
to social e não provocam mudanças no
ambiente laboral. Além disto, diz que as
NRs (Normas Regulamentadoras) estão
burocráticas e impraticáveis, exemplifi-
cando com as NR 12 e 35, que segundo
ela engessam a ação fiscal com papeladas
que só geram serviços para escritórios de
assessorias. “O MTE, devido a sua inefici-
ência, está deixando a fiscalização para
outros órgãos, que estão ocupando este
espaço, o que é legítimo, pois o trabalha-
dor tem de ser protegido. Ela destaca a
Vigilância Sanitária, que tem realizado
importantes ações na inspeção dos ambi-
entes de trabalho.

A auditora Viviane Forte faz coro com
Fernanda, reforçando a preocupação com
a redução do número de auditores fiscais.
Ela cita que o Estado de São Paulo, en-
quanto tem um quadro de somente 492
AFTs, tem por outro lado mais de 1 mi-
lhão de estabelecimentos formais, confor-
me a Relação Anual de Informações Soci-
ais – RAIS/MTE, para fiscalizar. Para dar
conta da demanda, ela diz que a estraté-
gia tem sido a de realizar fiscalizações
coletivas em determinados segmentos.
Várias empresas são chamadas ao mes-
mo tempo na Superintendência para se-Atuação especializada e preventiva dos auditores é cada vez mais rara
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rem notificadas. A fiscalização in loco
acontece apenas em 40% a 50% destas
empresas. “Também contamos com ou-
tros órgãos que têm interface com o Tra-
balho, como a Polícia Civil, órgãos ambi-
entais e a Advocacia Geral da União, que
age no empregador para ressarcir o INSS
das despesas que teve com os acidentes.
Um percentual importante do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) é gasto com os aci-
dentes de trabalho. Além da tragédia so-
cial e vidas perdidas, o custo financeiro é
muito alto. A parceria com a AGU busca
minimizá-lo e também conscientizar o
empregador a manter o ambiente sana-
do”, explica a auditora.

SOBREPOSIÇÃOSOBREPOSIÇÃOSOBREPOSIÇÃOSOBREPOSIÇÃOSOBREPOSIÇÃO
Apesar de destacar a importância das

parcerias, Viviane avalia que há sobreposi-
ção de atribuições. “No arcabouço legal,
as atribuições estão definidas, porém, ca-
da instituição faz sua própria interpreta-
ção. Para evitar o choque, Viviane diz que
cabe às chefias dos órgãos ajustarem seus
procedimentos. E ao empregador, caso
considerar que o órgão extrapolou, deve
procurar as medidas legais. “Infelizmen-
te não há milagre. O empregador tem que
conhecer como funciona cada organismo
e adaptar-se a ele”, pontua a auditora.

Danilo Fernandes Costa, médico do Tra-
balho e auditor fiscal do Trabalho, tam-
bém avalia com muito ceticismo o futuro
da fiscalização da saúde e segurança do
trabalhador coordenada pelo MTE. Ele
cita que o órgão sofre um esvaziamento
crônico há anos e que a situação vem se
agravando não por ações internas, mas
porque o próprio Ministério vem perden-
do seu sentido social. “Ao transformar as
delegacias em superintendências, perdeu-
se o eixo da fiscalização. Na prática, o
MTE persegue e discrimina quem realiza
a fiscalização”, afirma. Assim como Fer-
nanda Giannasi, Costa especializou-se em

um segmento da SST. Enquanto Fernanda
atua fortemente na área do amianto, ele
definiu suas atividades no segmento do
benzeno e, com a aposentadoria de am-
bos, estas áreas especializadas deixarão
de existir no âmbito da fiscalização.
“Como ficará a continuidade do nosso tra-
balho? Onde os novos fiscais buscarão
subsídios para atuar de modo correto?”,
questiona o auditor. Para ele, o modelo
criado na década de 80 foi desmantelado.
“A proposta dos atuais programas é uma
falácia. Foi feita sob uma perspectiva qua-
litativa, mas é quantitativa. Não homoge-
neíza e não coletiviza a atuação dos gru-
pos de inspeção”, reflete.

GENERALISTGENERALISTGENERALISTGENERALISTGENERALISTASASASASAS
Uma das grandes preocupações dos

auditores é a competência técnica para
atuar em áreas específicas. Com o fim da
exigência de especialização em SST para

Costa: esvaziamento
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IT novos auditores, decretada em 2003 pelo

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a
diminuição gradativa de especialistas, al-
guns profissionais tendem a sumir den-
tro do MTE. Um deles é a de médicos es-
pecializados em Trabalho. “Quem tem
autoridade legal para verificar doenças
ocupacionais é o médico do Trabalho. Se
o MTE ficar sem este profissional, vai li-
mitar ainda mais a fiscalização, não só tec-
nicamente, como também na aplicação da
NR 7 (Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional – PCMSO). A avalia-
ção será apenas burocrática”, diz Costa.
Ele lembra que, até 1998, havia concurso
para médicos do Trabalho.

Na avaliação de Rosangela Rassy, a car-
reira dos auditores fiscais do Trabalho
assumiu um caráter generalista, mas en-
tende que não exclui as especialidades,
não somente na área de SST, mas tam-
bém em Tecnologia da Informação, Con-
tabilidade, Assistência Social, entre ou-
tras. “A carreira é única: auditoria fiscal
do Trabalho e as especializações podem
ser promovidas após o ingresso na carrei-
ra, na medida em que as demandas vão
surgindo. Só assim poderemos abarcar a
diversidade do mundo do trabalho”. Cos-
ta também considera que a diversidade
de formação dos novos auditores fiscais é
bem vinda, trazendo contribuições impor-
tantes para a SST. Precisa, porém, que a
formação seja complementada, especial-
mente para os médicos do Trabalho.

O ato de fiscalizar passa por uma fase
crítica. A opinião é compartilhada por vá-
rios profissionais, dentre eles, a presiden-
te do Sinait. Para Rosangela, as unidades
do Ministério do Trabalho e Emprego pre-
cisam de melhorias e o orçamento muito
baixo limita o investimento em tecnologia.
Em muitos locais, diz, falta material bási-
co para o trabalho e as instalações são pre-
cárias. Mas o principal problema é de pes-
soal, tanto na auditoria fiscal do Trabalho
como na área administrativa. “Estamos
chegando a um patamar crítico, que pre-
judica toda a sociedade, seja no atendi-
mento a quem procura as unidades do
MTE, seja aos trabalhadores nos locais de
trabalho”. Já para o presidente da Anest
(Associação Nacional de Engenharia de

Estágio crítico
Profissionais e empresas estão preocupados com o futuro

Segurança do Trabalho), Francisco Ma-
chado, a fiscalização do MTE é “precária,
deletéria e ineficaz”. Segundo ele, são
poucos auditores técnicos (engenheiros
e médicos). “Desde a década de 90 os con-
cursos para AFTs são estendidos a todos
os profissionais de nível superior, não im-
portando se a especialidade é adequada
ou não. É uma vergonha nacional. Não es-
tamos contra nenhuma profissão, mas a
área de SST é técnica. A CLT determina,
por exemplo, que somente engenheiros
de Segurança do Trabalho e médicos do
Trabalho podem emitir os laudos em SST.
Precisamos entrar com mandado de segu-
rança, ou ação judicial de inconstituciona-
lidade, urgentemente, contra os concur-
sos públicos no âmbito do MTE”, avisa.
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A presidente da Sobes (Sociedade Bra-
sileira de Engenharia de Segurança do
Trabalho), Marlise Vasconcelos, também
destaca a ausência de especialistas nos
novos concursos para auditores fiscais do
Trabalho. “O MTE tem que voltar atrás.
Como um engenheiro vai fiscalizar a área
médica?”, questiona. Segundo ela, há gru-
pos que tratam blocos de atividades, mas
os profissionais têm de entender do as-
sunto. “Não adianta preencher documen-
tos. No papel, tudo é perfeito, mas a fis-
calização tem de ser preventiva e não so-
mente punitiva”, salienta. A Sobes está
aguardando resposta para a sua solicita-
ção de audiência com o MTE para rever
os critérios do concurso.

DESCUMPRIMENTODESCUMPRIMENTODESCUMPRIMENTODESCUMPRIMENTODESCUMPRIMENTO
A CNI (Confederação Nacional da In-

dústria) também não escon-
de a preocupação com os
rumos da fiscalização. Para
Clovis Veloso de Queiroz
Neto, coordenador de SST
da entidade, há descumpri-
mento, por parte do próprio
MTE, da Lei 10.593/2002. No
seu parágrafo 2º, artigo 3,
está escrito que, ‘para
investidura no cargo de au-
ditor fiscal do Trabalho, nas
áreas de especialização em

Segurança e Medicina do Trabalho, será
exigida a comprovação da respectiva
capacitação profissional, em nível de pós-
graduação, oficialmente reconhecida’. “Se
tem a obrigação da especialização, tem de
haver formação. E isto não está aconte-
cendo”. Queiroz destaca que um dos prin-
cipais problemas nas empresas hoje é con-
seguir acompanhar as alterações sucessi-
vas das NRs, cujos novos conceitos nem
os fiscais nem as empresas conseguem dar
conta. “De janeiro de 2011 a junho de
2013, as NRs sofreram 37 modificações.
Ele acrescenta que auditores não especi-
alistas estão cobrando as alterações, as
quais as empresas ainda não se adapta-
ram gerando, em alguns casos, constran-
gimentos. Por exemplo, os engenheiros
das empresas são questionados sobre a
NR 12 por AFTs que não têm conhecimen-

to algum em Engenharia. A fiscalização
não tem segurança técnica para outorgar
prazos e mecanismos de autuação. O que
vale mais? Multar, interditar ou resolver
o problema? O auditor fiscal, em primei-
ro lugar, tem de informar e encontrar
meios para a empresa entrar na legalida-
de”, aponta.

Ele recorda que a “velha guarda” dos
fiscais do Ministério do Trabalho fazia este
papel. “A forma como eles promoviam a
fiscalização era exatamente a de encon-
trar soluções possíveis antes de lavrar u-
ma infração ou interditar, porque eles ti-
nham formação e segurança no que esta-
vam vistoriando”. Queiroz Neto aconse-
lharia ao MTE que contratasse auditores
fiscais especializados em áreas de atua-
ção específicas. “Pior do que não ter fis-
calização, é não ter conhecimento sobre
o que está sendo cobrado”, insiste.

Para Francisco Machado, presidente da
Anest, a área de SST é multiprofissional
e não se deve fechar as portas para nenhum
profissional que tem relacionamento ativo
com os ambientes laborais. No entanto, o
outro lado da moeda diz que a área pre-
vencionista ocupacional é de caráter ma-
joritariamente técnico, conforme determi-
nam a CLT e, principalmente, a NR 4.

RESPONSABILIDADERESPONSABILIDADERESPONSABILIDADERESPONSABILIDADERESPONSABILIDADE
Para Zuher Handar, presidente da A-

Poucos dias antes de concluir a reporta-
gem, a revista Proteção recebeu a infor-
mação de que as Superintendências Regio-
nais do Trabalho e Emprego nos Estados
de Rondônia, Paraíba e Paraná retiraram
a autonomia dos auditores fiscais para em-
bargar obras e interditar máquinas e equi-
pamentos. “Os instrumentos do embargo e
da interdição são para dar agilidade à fisca-
lização e impedir que trabalhadores se a-
cidentem. Sem isso, os auditores fiscais do
Trabalho vão ficar de mãos atadas, vendo
a situação de perigo sem poder agir. E a me-
dida, centralizada no superintendente, pode
chegar tarde demais. Não podemos correr
esse risco, pois já acontecem mais de 700
mil acidentes todo ano. A competência deve
ficar nas mãos de quem tem o conhecimen-
to técnico para embargar ou interditar”.

O desabafo da presidente do Sinait, Ro-
sangela Rassy encontrou eco junto à ANPT
(Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho), entidade de classe que congre-
ga os membros do Ministério Público do

AUTONOMIA CONTESTADA
os auditores a novo questionamento. A res-
posta que tiveram, segundo informações do
delegado sindical Bernardo Velasco, foi a
ameaça de retirada de servidores adminis-
trativos que atuam em atividades de apoio
à fiscalização nesta Superintendência.

Na Paraíba, onde os AFTs continuam im-
pedidos de realizar embargos e interdições,
a delegada sindical Tânia Tavares esteve
em audiência com o superintendente, quan-
do argumentou sobre os prejuízos que a
medida causa à fiscalização e aos traba-
lhadores. Entretanto, ouviu do superinten-
dente Rodolfo Ramalho Catão que, “a me-
dida será mantida. Pode ser que eu venha
a revogá-la”.

A Portaria do Paraná, com o mesmo teor,
foi publicada no dia 1º de agosto, no DOU.
Os auditores que estão nas chefias dos se-
tores de Fiscalização e de SST da SRTE/
PR entregaram, formalmente, o pedido de
exoneração da função de chefia, demons-
trando sua insatisfação com a retirada da
competência.

Trabalho de todo o país.
Em nota técnica, a ANPT manifestou seu

descontentamento com o ato da SRTE/RO
(Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego no Estado de Rondônia) que sus-
pendeu, no início de agosto, a atribuição dos
auditores fiscais do Trabalho para interditar
máquinas e embargar obras quando consta-
tada situação de grave e iminente risco para
a saúde ou segurança do trabalhador. “Cau-
sa estranheza este ato, principalmente por-
que a interdição ocorreu em uma importante
obra de construção de usina hidrelétrica na
região, em razão do risco iminente de aci-
dentes de trabalho de graves consequên-
cias”, diz a nota.

REAÇÕES
Em Rondônia, a superintendente Ludma

de Oliveira fez publicar, no Diário Oficial da
União de 31 de julho, uma nova Portaria, res-
tabelecendo a competência aos AFTs. Po-
rém, a expressão “em consonância com a
Superintendente”, que consta no texto, levou

Marlise: audiência
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namt (Associação Nacional de Medicina
do Trabalho), não se pode deixar de con-
siderar a responsabilidade do papel do
Estado no processo de equilibrar as for-
ças nas relações de trabalho e, para isto,
o Estado deve estar bem aparelhado, con-
forme estabelecem as Convenções da OIT.

Handar, que foi secretário de Seguran-
ça e Saúde no Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego de 1995 a 1999, lem-
bra que se manifestou de modo contrário
às mudanças ocorridas na área de Saúde
e Segurança do Trabalho. Ele observou,
na época, que haveria um enfraquecimen-
to de representatividade da área, sentida
não somente pelos componentes do seg-
mento, mas também pelos atores sociais

que dela participavam. O Brasil, segundo
ele, deve ter uma ação qualificada, e para
isto, precisa de um número razoavelmen-
te suficiente de profissionais devidamen-
te preparados.

Armando Henrique, presidente da Fe-
natest (Federação Nacional dos Técnicos
de Segurança do Trabalho), avalia que o
contingente de fiscais diminui ano a ano,
na contramão do número de trabalhado-
res. “O Governo investe em planos de car-
reira em outras áreas, não contemplando
o auditor fiscal do Trabalho. Estes, por sua
vez, fazem um trabalho pouco eficiente
porque não há controle social. É preciso
aumentar o quadro de fiscais, valorizá-los
a partir de uma gestão eficiente e divul-

Queiroz: desconhecimento
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R gar intensamente as suas ações”, sugere.
Um exemplo de ausência de fiscalização
é em relação à NR 5 (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes). “Acredito
que a fiscalização presencial desta Nor-
ma chega a zero por cento. Ela acontece
somente no papel”, estima.

Para Armando Henrique é inadmissível
que um auditor fiscal do Trabalho tenha
que vistoriar folha de pagamento. “É um
retrocesso. Hoje, até bibliotecária - sem
desmerecer a profissão - é auditora fiscal
do Trabalho”, aponta. O dirigente lembra
que a Fenatest faz parte da Frente Parla-
mentar para a Saúde e Segurança do Tra-
balhador, atuando em 11 pautas, dentre
elas, o restabelecimento do protagonismo
do MTE na SST. “O Ministério precisa sair
do sucateamento”. O dirigente avalia que
o trabalhador não se sente vigiado. Senti-
mento que mudaria se o técnico de Segu-
rança do Trabalho fosse mais valorizado
no sistema de fiscalização. O dirigente
compara este profissional a uma ‘salsicha
de cachorro quente’. “O trabalhador acha
que o técnico é um ‘puxa saco’ do chefe e
o empregador acha que ele é um agita-
dor. O agente fiscal, por sua vez, ao invés
de criticar o empregador, desqualifica o
técnico de segurança”, lamenta.
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“Há anos o Ministério do Trabalho dá
sinais de que está desmontando a sua e-
quipe de fiscalização na área da seguran-
ça do trabalhador”. A declaração é de Car-
los Aparício Clemente, vice-presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e
Região. Segundo ele, um estudo recente
do Sindmetal evidenciou a tragédia que
este desmonte está causando na área de
SST. “Se antes já tínhamos poucos fiscais,
agora, com a aposentadoria de vários de-
les, ficaremos ainda mais alijados”, recla-
ma.

Clemente diz que é tão preocupante es-
ta situação que o Congresso Nacional da
Força Sindical, realizado no final de julho
deste ano, aprovou, dentre outros pon-
tos, ações para a recuperação do funcio-
namento do MTE. Como exemplo, ele
lembra que em 2010, cerca de 100 empre-
sas participaram de um programa de fis-
calização no ambiente metalúrgico. Foram
feitas notificações para que as empresas
promovessem a prevenção de acidentes.
“Passados três anos, o sindicato não re-
cebeu nenhum relatório do Ministério do
Trabalho. E muitos trabalhadores sofre-
ram acidentes fatais. Quando houver in-
vestigação, a cena do acidente já terá sido
modificada. As famílias não terão as pro-
vas necessárias para ingressar com a repa-
ração porque as provas foram lavadas”,
acusa. “Nas três décadas em que eu atuo
na área de SST, nunca tinha visto tamanho
desmonte”, lamenta o sindicalista.

Gilberto Almazan, diretor do mesmo
Sindicato, explica que está coordenando
um levantamento de dados sobre o Pro-
grama do Setor Metal-Mecânico que o Mi-
nistério do Trabalho e Emprego criou em
2010. Daquele período para cá, 140 aci-
dentes vem sendo analisados. Destes, oito
foram fatais. “Houve demora do Ministé-
rio em chegar ao local do acidente e em
alguns casos nem houve fiscalização. Em
função disto, algumas cenas realmente
foram modificadas. E no caso de aciden-
tes graves, só haverá indenização se for
provada a culpa do empregador”, diz Al-
mazan. A pesquisa será concluída no fi-
nal deste mês, quando deverá gerar uma
denúncia pública que será entregue às
centrais sindicais e aos órgãos de Gover-
no.

Desmonte da equipe
Pesquisa de sindicato aponta descaso com acidentes em metalúrgicas

COMPETÊNCIASCOMPETÊNCIASCOMPETÊNCIASCOMPETÊNCIASCOMPETÊNCIAS
“Não há clareza quanto à competência”.

Esta é uma frase comum aos profissionais
que atuam nas empresas quando são
questionados sobre as atribuições dos ór-
gãos que atuam na inspeção dos ambien-
tes de trabalho e na saúde e segurança
do trabalhador.

Para a médica sanitarista Maria Maeno,
pesquisadora da Fundacentro (Fundação
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina do Trabalho), o problema crô-
nico da fiscalização é a integração das a-
ções entre os órgãos governamentais. Se-
gundo ela, há competências semelhantes
no Ministério do Trabalho e no Sistema
Único de Saúde e que poderiam ser inte-
gradas. Ela cita que o Plano Nacional de
Segurança e Saúde no Trabalho não esta-
belece claramente as especificidades de
cada órgão. O Plano foi lançado dia 27 de
abril de 2012, pelos Ministérios da Previ-
dência Social, Saúde e Trabalho e Empre-
go, durante as comemorações pelo Dia
Mundial de Segurança e Saúde no Traba-
lho, em Brasília/DF.

O médico do Trabalho Zuher Handar,
presidente de Anamt, lembra que a Polí-

Em 2011 metalúrgicos de Osasco protestaram em frente      
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tica Nacional de SST cria-
da em novembro de 2011
prevê e recomenda com
muita ênfase a integração
dos setores. “A presença
cada vez maior de outros
órgãos atuando de manei-
ra organizada e integrada
é fundamental para que a
ação tenha o êxito que se
espera. Não acredito em
sobreposição de funções,
mas sim, em otimização de
recursos e resultados”, destaca. Para isto
acontecer, o dirigente aponta que são ne-
cessários investimentos na preparação
dos inúmeros profissionais que atuarão na
área, nos três níveis de governo: federal,
estadual e municipal. Porém, ele lembra
que, para não haver sobreposição ou mul-
tiplicidade de ação fiscal ou de vigilância,
os órgãos precisam atuar de maneira in-
tegrada, organizada e funcionalmente
adequada.

NO PNO PNO PNO PNO PAPELAPELAPELAPELAPEL
Siderlei Silva de Oliveira, presidente da

Contac/CUT (Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Indústrias da Alimen-
tação, Agroindústria, Cooperativas de Ce-
reais e Assalariados Rurais), declara que
é preciso unificar a fiscalização. “Hoje se
fiscaliza papel e não o trabalhador”, criti-

ca. Como membro da CTPP (Comissão
Tripartite Paritária Permanente), Olivei-
ra participou da elaboração da PNSST
(Política Nacional de Saúde e Segurança
no Trabalho), que gerou o Plano Nacio-
nal. “Não entrou em vigor”, garante.

A auditora fiscal do Trabalho, Fernanda
Giannasi, também diz que o Plano existe
só no papel. “Quem está lá na ponta não
vê a transversalidade das atribuições”.
Oliveira destaca que já ‘brigou’ em Brasília
por causa da interposição dos ministéri-
os. “Parece que cada um está no seu cas-
telo. Não há luta conjunta”. Ele participa
da Comissão Tripartite Paritária Perma-
nente, em que segundo ele, o discurso é
deixar como está e enquanto a fiscaliza-
ção do MTE perde força, o Ministério Pú-
blico do Trabalho atua cada vez mais, às
vezes até extrapolando’’, opina o sindica-
lista. O MPT, avalia, tem mais liberdade
para atuar porque não é um órgão políti-
co, ao contrário do Ministério do Traba-
lho, que muda a coordenação a cada tro-
ca de Governo.  Segundo ele, as empre-
sas hoje fazem depósitos de doentes. “Ao
invés de encaminhá-los para a Previdên-
cia Social, muitas escondem seus doen-
tes. Deixam o trabalhador parado, mas
ainda batem o seu cartão. Um perito que
não vai à empresa, não saberá disto”, cri-
tica.

GRANDES OBRASGRANDES OBRASGRANDES OBRASGRANDES OBRASGRANDES OBRAS
Para Robinson Leme, diretor de Saúde

e Segurança do Trabalhador da Feticom
(Federação dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e do Mobiliário do Es-
tado de São Paulo), ligada à NCST (Nova
Central dos Trabalhadores), “não dá mais
para contar com o Ministério do Trabalho
e Emprego. Não que os fiscais sejam ru-
ins, mas seu número está muito reduzi-
do”. Ele reconhece que o Estado de São
Paulo ainda é um dos mais privilegiados,
devido à grandeza do setor produtivo.

Clemente: tragédia
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      à SRTE/SP pela precariedade das fiscalizações
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Mas, mesmo assim, não há como fiscali-
zar a sua totalidade. Para melhorar a ação
fiscal, ele diz que os sindicatos filiados têm
procurado suprir a deficiência através de
parcerias com outros órgãos. Cita como
exemplo as ações com os Cerests (Cen-
tros de Referência em Saúde do Traba-
lhador) e a Vigilância Sanitária, lembran-
do como exemplos bem sucedidos a fis-
calização conjunta dos órgãos realizada na
cidade de Itapeva, há dois anos.

“Onde há deficiência na quantidade de
auditores fiscais do Trabalho, procuramos
agir com os Cerests, mas eles também têm
problemas de estrutura”, comenta.

Leme reforça que apesar das dificulda-
des no número de fiscais, a Feticom tem
conseguido organizar ações programadas
em obras grandes a partir das notificações
coletivas. No segmento da construção ci-
vil, Leme diz que 43 construtoras são res-
ponsáveis por 80% das obras no Estado
de São Paulo. O procedimento que os sin-
dicatos adotaram é o de ir até a obra e
verificar o cumprimento das normas de
segurança. E o Ministério do Trabalho fará
uma ação mais eficaz naquelas em que
realmente houver problemas. “A quanti-
dade de auditores fiscais realmente é mui-
to pequena e muitos deles não são espe-
cializados. O Ministério vem tentando trei-
nar estes profissionais, mas a falta de co-
nhecimento especializado traz inseguran-
ça para o setor”, aponta.

MULMULMULMULMULTIDISCIPLINARTIDISCIPLINARTIDISCIPLINARTIDISCIPLINARTIDISCIPLINAR
Para aumentar a cobertura e a eficácia

das fiscalizações das condições de traba-
lho em obras de infraestrutura energética,
logística e urbana, o Ministério do Traba-
lho e Emprego criou, no início de 2012, o
GMAI (Grupo Móvel de Auditoria de Con-
dições de Trabalho em Obras de Infraes-
trutura). Entre 2012 e 2015, o GMAI de-
verá realizar 120 operações. O grupo é
composto por uma Coordenação Nacio-
nal – exercida pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização e Projetos do Departamento
de Segurança e Saúde do Trabalho da SIT;
uma Coordenação Operacional – exercida
pelo Chefe do Serviço de Planejamento e
Acompanhamento, e um Grupo Operacio-
nal constituído por auditores fiscais do
Trabalho de todo Brasil com formação
multidisciplinar que irão integrar as qua-
tro equipes permanentes do grupo. Essas
equipes irão trabalhar em conjunto com
os auditores das regionais em que as ins-
peções forem realizadas, possibilitando,
além da troca de conhecimento, o acom-
panhamento pela regional sobre o anda-
mento das ações após a saída do grupo
móvel.

Kleber Silva, auditor fiscal e coordena-
dor do GMAI, explica que recebe a pro-
gramação das fiscalizações com dois me-
ses de antecedência. A equipe é formada
por três auditores do GMAI e dois da Re-
gional. Eles permanecem por duas sema-
nas em cada empreendimento. Desde
2012, quando o Grupo foi montado, já re-
alizou cerca de 20 fiscalizações.

Segundo ele, o maior problema é a falta
de efetivos. Paralelamente, houve o cres-

cimento da
economia e
o aumento
das ativi-
dades na
construção
civil. “Os
fiscais não
conseguem
atender a
demanda e
t a m b é m
não rece-
bem a estrutura necessária para trabalhar.
Em alguns casos o canteiro de obras ofe-
rece melhor ambiente do que as agências
do MTE”, avalia. Formado em Engenha-
ria Aeronáutica e de Seguranca do Tra-
balho e bacharel em Direito, Kleber diz
que a especialização é um tema contro-
verso. No Instituto Tecnológico de Aero-
náutica, por exemplo, diz que não apren-
deu nada sobre Saúde e Segurança do
Trabalho. “Mais do que especialização é a
capacitação. Tenho colegas do Direito que
têm desempenho melhor do que enge-
nheiros – que também estão faltando –
mas quem entra deve se capacitar”, opi-
na.

Para ele, do ponto de vista do trabalha-
dor, é válida a participação de outros ór-
gãos na área da Saúde e Segurança do
Trabalhador, mas cada um respeitando
suas atribuições. “A causa é muito impor-
tante para sermos egoístas. Tenho mais
experiência com o Ministério Público do
Trabalho, cuja parceria é muito positiva”,
garante.

Um dos resultados do esforço do GMAI

O CASO ITAPEVA
Cerca de 170 serrarias da região de

Itapeva (composta pelas cidades de Apiaí,
Bonsucesso de Itararé, Buri, Capão Bo-
nito, Guapiara, Itaberá, Itararé, Nova Cam-
pina, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande,
São Miguel Arcanjo e Taquarivaí) foram
notificadas pelo Ministério do Trabalho,
para cumprirem as Normas de Seguran-
ça e Saúde no Trabalho e os direitos tra-
balhistas. A notificação foi feita a partir de
uma denúncia realizada em 2007 pelo
Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e do Mobiliário de
Itapeva e Região e a Feticom-SP, junto à
Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego de São Paulo. A notificação co-
letiva foi feita em encontro promovido pelo
Ministério do Trabalho, na cidade de Ita-
peva, coordenado pela superintendente
Regional do Trabalho e Emprego de São
Paulo, Lucíola Rodrigues Jaime, que mo-
bilizou os auditores fiscais das Gerên-
cias Regionais de Bauru, Itapeva, Marília
e Sorocaba.

Silva: demanda alta
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Grupo Móvel do MTE realiza fiscalizações em grandes obras como a do Maracanã no RJ

A
R

Q
U

IV
O

 P
E

S
S

O
A

/K
LE

B
E

R
 S

IL
V

A



REVISTA PROTEÇÃO  51SETEMBRO / 2013

foi a ação realizada no Mato Grosso do Sul,
em maio deste ano. O Grupo, em conjun-
to com os auditores fiscais da SRTE/MS,
fiscalizou cinco obras na capital, Campo
Grande, com o objetivo de verificar as con-
dições de trabalho nas grandes constru-
ções da cidade. As irregularidades detec-
tadas descumpriam as Normas Regula-
mentadoras 10, 18 e 35.

INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO
A recém-assinada Convenção Coletiva

de Trabalho sobre Saúde e Segurança dos
Trabalhadores e Trabalhadoras em Far-
mácias e Drogarias do Estado do Rio Gran-
de do Sul 2013/2015 é um exemplo bem
sucedido de integração entre os audito-
res fiscais e sindicatos dos trabalhadores
e patronais. Segundo Valdir dos Santos de
Lima, diretor jurídico do Sindec (Sindi-
cato dos Empregados do Comércio de
Porto Alegre), ligado à Força Sindical, o
documento é fruto da iniciativa do audi-
tor fiscal do Trabalho Claudio Peres e do
Sindec, após terem registrado inúmeras
denúncias sobre irregularidades de fun-
cionários de uma rede de farmácias. San-
tos diz que, ao invés de somente fiscalizar,
chamaram o dono da rede para um acor-
do coletivo. “Este acordo terá quatro anos
para ser executado, mas já gerou esta
Convenção Coletiva que teve ampla acei-
tação da área patronal, que inclusive está
contribuindo com todas as informações
solicitadas”, comemora Lima. Ele reco-
nhece que está havendo enxugamento do
quadro, e crê que como contribuição, os
sindicatos devem tornar-se mais atuan-
tes.

Consideradas por alguns profissionais
como uma sobreposição às atribuições dos
fiscais do Trabalho, as ações do Ministé-
rio da Saúde, desenvolvidas em anos re-
centes, por meio dos órgãos da Vigilância
Sanitária, têm contribuído para reduzir os
impactos da ausência da fiscalização. Em
1990, por determinação da Constituição
Federal de 1988, foi sancionada a Lei Or-
gânica da Saúde, Lei nº 8080 de 19/09/90,
que dispõe em seu artigo 6º sobre a atua-
ção do SUS na área de Saúde do Traba-
lhador. A atuação é determinada como um
conjunto de atividades que se destinam,
por meio das ações de vigilância epide-
miológica e sanitária, à promoção e prote-
ção da saúde dos trabalhadores, assim co-
mo à recuperação e reabilitação daqueles
submetidos aos riscos e agravos advindos
das condições de trabalho.

O  coordenador geral de Saúde do Tra-
balhador do Ministério da Saúde, Carlos
Augusto Vaz, não concorda que haja so-
breposição de ações de fiscalização/vigi-
lância, na medida em que tanto os atores
do SUS quanto os do MTE têm compe-
tências para a ação. O dirigente defende
que a definição de prioridades da atua-
ção deve ocorrer nos âmbitos tanto local
como regional, em articulação com os ato-
res institucionais de setores como Traba-
lho, Previdência Social, Meio Ambiente,
Educação, Justiça, com as representações
de trabalhadores e com os Conselhos de

Vigilância e fiscalização
Em SP técnicos dos Cerests podem produzir auto de infração

Saúde, enquanto espaço de controle so-
cial do SUS. “Neste momento o MS conta
com a estrutura dos Cerests (Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador),
considerado um componente-chave da
Renast (Rede Nacional de Atenção Inte-
gral à Saúde do Trabalhador) e uma das
principais estratégias PNST”, assinala Vaz.
O Brasil tem hoje 210 Cerests no país, com
recursos de mais de R$ 70 milhões por
ano. Este montante é utilizado nos repas-
ses mensais de R$ 40 mil para os Cerests
Estaduais e de R$ 30 mil para os Cerests
Regionais. Para ele, os Cerests assumem
a retaguarda técnica especializada para o
conjunto de ações e serviços da rede SUS,
que são planejados de forma integrada
pelas equipes de saúde do trabalhador no
âmbito das secretarias estaduais e muni-
cipais de saúde, sob a coordenação dos
gestores de saúde.

Ângela Piccini, gerente do Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador do
Estado do Mato Grosso enfatiza que uma
diferença importante entre Saúde e Tra-
balho é que a vigilância é feita indepen-
dente do vínculo empregatício exigido pe-
la CLT. “Entramos em qualquer local, fa-
zendo a vigilância e a fiscalização tanto
junto às doceiras que trabalham em casa
até as grandes obras, independente do
regime ser ou não CLT”, refere. Ela reco-
nhece que há poucos recursos humanos
para que a ação seja eficiente no seu Es-
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tado. O setor produtivo está crescendo e
há forte vocação agrícola, exigindo muito
dos 19 técnicos que atuam no Centro Es-
tadual. Para dar conta da demanda, o
Cerest daquele Estado conta com uma
Rede de Sentinelas que somam 417 uni-
dades, cobrindo assim 87% dos municípi-
os. Ela diz que as auditorias fiscais do Tra-
balho estão sendo feitas em áreas mais
graves. Quando a Vigilância Sanitária de-
tecta problemas trabalhistas, como traba-
lho infantil e de adolescentes, chama o
MTE.

Maria Maeno, que integrou o Cerest/SP
(Centro de Referência em Saúde do Tra-
balhador de São Paulo) durante 16 anos
e atualmente faz parte da equipe da
Fundacentro, lembra que até 1988 a fis-
calização cabia exclusivamente ao Minis-
tério do Trabalho e Emprego, mas com a
modificação a partir de 1990, o Sistema
Único de Saúde também passou a fazê-la.
Segundo ela, não é possível haver um pro-
fissional que seja especialista em todas as
áreas. “Quando algum setor demanda uma
inspeção especializada, deve ser buscada
no mercado”. A própria Fundacentro pode
ser acionada para isto. Para ela, o maior
problema está na falta de integração das
pastas para que se tenha um mapeamento
completo da SST. “A questão principal não
está na falta de recursos mas, na falta de
vontade política para integrar os vários ór-
gãos. Os dados são fragmentados e não
acessíveis. A integração não tira o poder
das pastas. Muitas atividades são indivi-
duais e outras coletivas e, no final, se com-
plementam”, reflete.

PODERPODERPODERPODERPODER
Marilda Cristina Abrahão de Araújo Ro-

drigues diz que o Cerest de São José do
Rio Preto/SP tem poder de polícia, poden-
do atuar sem a presença dos fiscais do
Ministério do Trabalho. Ela explica que a
partir do atendimento do trabalhador na
Unidade Básica de Saúde, o Cerest obri-
gatoriamente fará a vigilância sobre aque-
le acidente, incluindo ações dentro da em-
presa. “Podemos entrar, notificar, aplicar
multas e interditar. Neste caso, fiscaliza-
ção e vigilância é a mesma coisa, tanto na
área sanitária quanto epidemiológica”. Na
sua avaliação, há entrosamento do Cerest
com todos os órgãos ligados à SST. Um
dos segredos é o tempo que o Centro tra-
balha com a mesma equipe. São 10 anos
com o mesmo grupo, que conhece a rea-
lidade local. Quando não há domínio so-
bre determinado setor, como o canavieiro,
o Cerest solicita o apoio do MTE. “Aqui
na região, os auditores fiscais são muito
ativos. Conhecem as empresas e nos en-
caminham os trabalhadores afetados”, diz.

A diretora chama a atenção também
para o trabalho de verificação local que o
Cerest promove. No dia 27 de julho pas-
sado, exemplifica, o Centro esteve em
uma empresa em que fez o levantamento
do ambiente de trabalho devido aos ca-
sos de LER DORT que vários trabalhado-
res manifestaram. Esta fiscalização irá
gerar um relatório que será encaminhado
para o Ministério Público do Trabalho.
“Não encaminhamos para o Ministério do
Trabalho porque vai ficar em uma pilha
de processos que será olhada mais adian-
te. Quando detectamos um problema, já
agimos. Mas nada impede que o Ministé-
rio do Trabalho proceda a sua própria fis-
calização”, salienta.

INTERINTERINTERINTERINTERVENÇÕESVENÇÕESVENÇÕESVENÇÕESVENÇÕES
A independência do Cerest de São José

do Rio Preto vem de uma postura em ní-
vel estadual. Em 1998, o Estado de São
Paulo, através da Secretaria de Estado da
Saúde, publicou a Lei 10.083, instituindo
o Código Sanitário, que estabeleceu as
diretrizes da Vigilância Sanitária e desti-
nou dois capítulos para a área do Traba-
lho, dando poder aos técnicos da área da
Saúde de produzir auto de infração caso
houver riscos à saúde. Simone Alves dos
Santos, diretora técnica da DVST/CVS
(Divisão de Vigilância Sanitária do Traba-
lhador do Centro de Vigilância Sanitária
da Secretaria Estadual da Saúde), diz que
a intervenção nos ambientes de trabalho
cabe aos municípios. “É atribuição clara
do SUS identificar, avaliar e adotar as me-
didas necessárias para corrigir os proble-
mas nos ambientes de trabalho. E as legis-
lações estaduais e municipais detalharão
os procedimentos”, explica. No caso de
São Paulo, após receber o auto de infra-
ção, a empresa tem 10 dias para recorrer
e apresentar um cronograma de adequa-
ção. Se não o fizer, o técnico impõe uma
penalização, que pode ser uma multa ou
a intervenção.  O Estado de São Paulo tem
645 municípios onde a ação sanitária é
descentralizada, mas podem fazer ações
compartilhadas em nível estadual.

Atualmente, o DVST/CVS coordena
uma série de programas, que contemplam
trabalhadores do setor canavieiro (VISAT-
CANAVIEIRO), com Deficiência (VISAT-
PcD), expostos ao amianto (VISAT-Ami-
anto), ao benzeno (VISAT-Benzeno) e ao
mercúrio metálico (VISAT-Mercúrio).
Acidentes de trabalho graves ou fatais
(VISAT-AT) e o assédio moral no traba-
lho também são monitorados pelo órgão.

Setor canavieiro: vigilância ativa
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O auditor fiscal do Trabalho da SRTE/
RJ, Luiz Antonio Lumbreras Rocha, resu-
me o que está ocorrendo na área da fisca-
lização: faltam planejamento e gestão.
Segundo ele, o país não vislumbra a fisca-
lização para daqui há 10, 15 anos. “De-
monstração disto é o edital para o próxi-
mo concurso para auditores fiscais do
Trabalho, que está completamente dife-
rente do concurso anterior. Qual é o per-
fil de auditor fiscal do Trabalho que o Bra-

Foco na gestão
Ausência de planejamento e treinamento são os principais entraves

sil quer? Ninguém que está no MTE hoje
tem o perfil solicitado pelo edital e isto é
muito negativo para a sociedade”, avalia.
Para ele, o Plano Nacional para a SST deve
ser utilizado, gerando efetivamente um
planejamento das inspeções, definindo em
longo prazo o número de pessoas, quais
setores serão fiscalizados e o treinamen-
to a ser feito. Para Lumbreras, não há pro-
blema na cooperação entre atribuições
distintas, mas precisa haver uma coorde-
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nação para que não façam as mesmas coi-
sas.

Outro gargalo importante é a ausência
de um sistema integrado que reúna os
dados sobre o trabalhador e o ambiente
de trabalho. “Com o desenvolvimento tec-
nológico não há justificativa para não ha-
ver este cruzamento de dados”, diz.

A mesma visão tem o médico do Traba-

lho e auditor fiscal, Danilo Costa. Para ele,
a propalada integração entre os órgãos de
SST é uma “conversa fiada”. Os profissio-
nais não têm acesso aos dados da Previ-
dência Social, por exemplo. “Passados 10
anos da atual gestão, nada se avançou em
relação à utilização coletiva dos dados”.
Ele cita que está desenvolvendo um pós-
doutorado para estudar a relação de ca-

sos de leucemia e benzeno e algumas in-
formações poderiam ser retiradas das
CATs, mas, a Previdência não libera.

O Ministério Público do Trabalho, se-
gundo o coordenador da Codemat Philip-
pe Gomes Jardim, está em fase de unifi-
cação de processamento de dados que
serão vinculados no programa MPT Digi-
tal. São 24 procuradorias regionais e 750
procuradores do Trabalho no Brasil. “A
partir do CNPJ das empresas poderemos
acompanhar os processos. Mas é preciso
um esforço conjunto que começa no SES-
MT das empresas”, reitera.

Francisco Machado, presidente da A-
nest, diz que, quem deve liderar e coor-
denar o processo de interação e coman-
do é o MTE, conforme determina a Cons-
tituição. “Caberia ao MTE reunir-se com
os demais órgãos e aprovar diretrizes anu-
ais para cada parte envolvida, com har-
monia, metas e compatibilização pertinen-
te. Lamentavelmente, nossa área não é
ainda prioritária para nenhum dos três
níveis de Governo. Falta vontade políti-
ca”, pontua.

INEFICIENTEINEFICIENTEINEFICIENTEINEFICIENTEINEFICIENTE
Marco Antonio Perez, diretor do DPSSO

(Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional) da Secretaria de
Políticas de Previdência Social, concorda
que a legislação sobre a SST é desarmô-
nica e que as mudanças não acontecerão
a curto prazo. As diretrizes, segundo ele,
estão todas na Política Nacional de SST,
mas precisam ser implantadas. Ele diz que
a atuação da Previdência Social na fisca-
lização é muito resumida, ficando a cargo
da perícia médica e que o INSS está avali-
ando os procedimentos para que a avalia-
ção seja mais criteriosa. “Melhorar a fis-
calização da Previdência Social é uma das
prioridades”, destaca Perez. Ele defende
a criação de um instrumento que permita
a integração dos dados, para que o perito
tenha acesso on-line às fiscalizações.

Ele reforça a impressão de vários pro-
fissionais, ao dizer que a fiscalização da
SST é eficaz, mas pouco eficiente. “A fis-
calização se concretiza: a empresa é au-
tuada e multada, mas o esforço do Esta-
do tem baixo resultado porque a saúde
não melhora na proporção do esforço que
é feito pelos órgãos, porque a empresa não
muda seu procedimento. A sociedade pre-
cisa ser informada e atuar mais. O traba-
lhador deve falar mais e o empregador ou-
vir mais”, acredita.

O MPT (Ministério Público do Trabalho)
vem desempenhando um forte papel na
área da fiscalização. Criada em outubro de
2003, a Codemat (Coordenadoria Nacional
de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho)
tem como objetivo conjugar esforços para
harmonizar as ações desenvolvidas pelo
MPT na defesa do meio ambiente do tra-
balho, inclusive no que se refere ao relaci-
onamento com outros órgãos e entidades
voltados para o ambiente laboral. Segundo
Philippe Gomes Jardim, titular da Coorde-
nadoria e procurador do Trabalho, não há
conflito de atribuições entre o MPT e o Mi-
nistério do Trabalho e Emprego quando
o tema é fiscalização. “Realizamos um tra-
balho cooperado, pois as atividades são
complementares. Na fiscalização em uma
mesma empresa, por exemplo, os dois ór-
gãos podem entrar, mas, somente o audi-
tor fiscal do Trabalho é quem pode fazer o
auto de infração. O MPT não tem poder de
multa”, explica.

Com a promulgação da Constituição Fe-
deral de 1988, o Ministério Público ganhou
nova configuração. Desde então passou a
investigar, realizar procedimentos e abrir
inquérito civil, quando, então, emite o TAC
(Termo de Ajustamento de Conduta) que
deve ser reconhecido pela empresa que,
por sua vez, deve promover a regulariza-
ção. “Quando há necessidade, entramos
com uma Ação Civil Pública”, acrescenta

ESFORÇOS CONJUGADOS
Philippe. Ele vê com preocupação o não
estímulo à carreira do auditor fiscal, “pois,
é ele quem tem condições de incentivar a
cultura da Saúde e Segurança no Trabalho”,
avalia. Em sua opinião a ausência de concur-
so específico é prejudicial. “Grande parte
dos inquéritos acontecem após uma fiscali-
zação do Ministério do Trabalho”, ressalta.

NA PRÁTICA
Em 2012, a Codemat estabeleceu cinco

áreas de atuação nacional: acompanha-
mento das obras na construção civil pesa-
da; combate às irregularidades na indús-
tria da construção civil; promoção do traba-
lho decente no setor sucroalcooleiro; bani-
mento do amianto no Brasil, e adequação
das condições de trabalho nos frigoríficos.
Segundo Phillipe, a Codemat tem um cor-
po de peritos próprios em todas as Procura-
dorias e que estão disponíveis para as for-
ças-tarefas. Porém, a regra é fazer as ativi-
dades de inspeção nas empresas com a
presença dos auditores fiscais, cujo apoio
considera fundamental. O órgão também
pode convocar especialistas da Fundacen-
tro para contribuir com as análises e utili-
zar a estrutura dos Cerests para apoiar as
inspeções.

O coordenador aponta que a qualificação
dos procuradores do Trabalho na área de
SST é permanente.

Um exemplo emblemático, segundo ele,
de parcerias entre os órgãos foi o caso
Shell-Basf, que teve seu desfecho em abril
deste ano. O TST (Tribunal Superior do Tra-
balho) homologou o maior acordo da histó-
ria da Justiça do Trabalho, celebrado entre
o MPT e as empresas Raízen Combustí-
veis S/A (Shell) e Basf S/A. A conciliação
encerrou a Ação Civil Pública movida pelo
MPT em Campinas em 2007, depois de
anos de investigações que apontaram a
negligência das empresas na proteção de
centenas de trabalhadores em uma fábrica
de agrotóxicos no município de Paulínia/SP.
O valor das indenizações para cada um dos
mais de mil trabalhadores é, em média, de
R$ 180 mil. Além disso, Shell e Basf deve-
rão pagar indenização coletiva de R$ 200
milhões.
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Philippe: apoio dos AFTs é fundamental


