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Carta SINAIT nº 32/2021                                               Brasília-DF, 1º  de março de 2021. 

Ao Senhor 

Rômulo Machado 

M.D. Subsecretário de Inspeção do Trabalho 

Senhor Subsecretário, 

Tendo em vista que foi considerada por esta Subsecretaria, segundo informações que 

chegaram ao SINAIT, a retomada dos trabalhos de atendimentos presenciais nas Superintendências 

Regionais do Trabalho – SRTs, especificamente para os Setores de Multas e Recursos e do Protocolo; 

que as últimas notícias são de agravamento da pandemia da Covid-19; e que, estados e cidades, 

incluindo o Distrito Federal, voltaram a decretar o regime de lockdown ou restrições mais rigorosas 

de circulação e funcionamento do comércio e outras atividades, o Sindicato Nacional reitera a 

necessidade de manutenção do trabalho remoto para os Auditores-Fiscais do Trabalho em todo o País. 

Em um cenário em que, no Brasil, já foram contaminados quase 11 milhões de pessoas e 

já morreram mais de 254 mil, é imperioso destacar que na segunda onda de contaminações, de acordo 

com especialistas, a variante do vírus tem maior facilidade de propagação por ser mais contagiosa do 

que a cepa que deu início à pandemia em 2020. 

Também lembramos que a vacinação ainda não chegou ao estágio de proteção da maioria 

das pessoas dos grupos de risco. Somente uma pequena parcela da população foi imunizada, o que 

mantém o cenário pandêmico em situação grave e pouco alterada. 

Por fim, a entidade lembra que, ao longo dos últimos meses, praticamente a totalidade 

dos trabalhos que eram desenvolvidos nas dependências físicas das SRTs teve continuidade sem 

prejuízos, por meio do trabalho remoto.  

Assim, para o Sindicato Nacional, muito melhor do que apressar um retorno inseguro, 

seria adotar medidas para que o trabalho remoto seja mais abrangente e dotado de condições 

adequadas ao seu funcionamento. 

Certos de poder contar com a compreensão desta Subsecretaria, aguardamos resposta. 

 

                                                Atenciosamente, 

 

 

Bob Everson Carvalho Machado 
Presidente do SINAIT 


