


O presente documento registra as informações inseridas no Portal de Serviços do Governo Federal (www.gov.br/pt-
br/)



 
 

 

1 
 

Carta SINAIT nº 121/2020                                             Brasília-DF, 21 de setembro de 2020.                                                                                                                                                                                      

 

 
Ilustríssimo Senhor  

Rômulo Machado 

M.D. Subsecretário de Inspeção do Trabalho 

  

Senhor Subsecretário, 

 

Chegou ao conhecimento da Diretoria Executiva Nacional e da Comissão Técnica – 

Covid-19/SINAIT do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT caso 

confirmado de contaminação por coronavírus de Auditor-Fiscal do Trabalho que participou de 

operação recente do Grupo Especial de Fiscalização Móvel.  

Este caso vem comprovar a necessidade concreta e urgente, já apresentada pelo Sindicato 

Nacional em expedientes anteriores, de haver, por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – 

SIT, uma estratégia eficiente para a proteção dos Auditores-Fiscais do Trabalho em atividades 

externas, seja do Grupo Móvel de combate ao trabalho, seja de quaisquer outras ações que exijam a 

presença física dos servidores. 

O mínimo que se pode exigir é o fornecimento centralizado de Equipamentos de Proteção 

Individual – EPIs adequados aos deslocamentos em aeroportos e em meio de transporte por terra ou 

água, em que se verifica maior circulação de pessoas. Ainda que as empresas de transporte adotem 

providências no sentido de manter a distância recomendada entre seus usuários, o risco é muito 

grande.  É imprescindível que os EPIs sejam de boa qualidade e com especificação técnica correta 

para cada tipo de ambiente, para garantir o máximo de proteção à saúde e segurança dos Auditores-

Fiscais. 

Da mesma forma, é medida inadiável a testagem de todos os Auditores-Fiscais do 

Trabalho, antes e depois das operações externas, totalmente custeada pela Administração Pública, 

uma vez que os servidores ali estão a serviço do Estado. 

O SINAIT e os Auditores-Fiscais do Trabalho têm total interesse de que a Fiscalização 

do Trabalho continue desempenhando suas atividades, que estão no rol das essenciais no 

enfrentamento à pandemia da Covid-19. A sociedade, os trabalhadores e o Estado, precisam de uma 

fiscalização eficiente na preservação de direitos básicos, de trabalho decente e da vida. Para isso, 

também eles têm o direito de contar com a proteção do Estado no desempenho de suas funções. 
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Se antes o SINAIT trabalhava com hipóteses, agora se trata de um caso real, ao qual estão 

sujeitos todos os Auditores-Fiscais do Trabalho. Lembrando que não há vacina e os tratamentos 

disponíveis nem sempre conseguem debelar os terríveis sintomas e consequências dessa doença viral. 

Portanto, o melhor, mais eficiente e barato método ainda é a prevenção. 

Certos de que o alerta máximo está aceso nesta Subsecretaria, reiteramos os pedidos 

anteriormente apresentados de fornecimento de EPIs e testagem de todos os Auditores-Fiscais do 

Trabalho em atividades externas. 

  

Atenciosamente, 

 

 
Carlos Fernando da Silva Filho 

Presidente do SINAIT 
 

 


