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Carta SINAIT nº 43/2020                                                       Brasília/DF, 12 de maio de 2020  

 

Ilustríssimo Senhor 

Celso Amorim 

M.D. Subsecretário de Inspeção do Trabalho  

 

Senhor Subsecretário,  

Subsequente à divulgação do Ofício Circular nº 1.460/2020/ME, de 30 de abril de 

2020, o SINAIT e sua Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT receberam, de Auditores-

Fiscais do Trabalho e das Delegacias Sindicais de todas as regionais, questionamentos, 

reflexões e sugestões quanto ao conteúdo do documento.  

A percepção geral é de que o expediente não conseguiu estabelecer diretrizes que 

contemplassem medidas efetivas de proteção dos Auditores-Fiscais do Trabalho do risco de 

contaminação do novo coronavírus, ignorando obrigações institucionais e comandos de outros 

órgãos integrantes da Administração Pública brasileira. 

Apesar de estarem cientes das dificuldades institucionais para organizar o trabalho da 

fiscalização nesse momento de exceção, o entendimento do SINAIT e da Comissão Técnica é 

de que ainda há muitas lacunas a preencher. Os Auditores-Fiscais do Trabalho integrantes do 

grupo de risco, por exemplo, estão sujeitos à indicação de atividade na modalidade direta 

dirigida, o que fere inclusive diretrizes da Organização Mundial de Saúde. 

Assim, a DEN do SINAIT e Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT trazem à SIT 

sugestões e solicitações, para que sejam analisadas com a devida atenção e brevidade, 

oportunidade em que requer a realização de reunião virtual com o senhor Celso Amorim, a 

fim de discorrer sobre o conteúdo desta Carta, bem como de outros de interesse da categoria 

dos Auditores-Fiscais do Trabalho. 

 

 

 
 
 
 

http://www.sinait.org.br/
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1) Análise e apontamentos | Ofício 1.460/2020, de 30-4-2020 

 

1.1 - Grupo de Risco 

4. Não deverão ser designados para realização de fiscalizações diretas os Auditores-Fiscais 

do Trabalho que:  

a. Se enquadrem nas seguintes hipóteses do art. 4o-B da IN nº 19/2020, com redação dada 

pela IN nº 21/2020, do Ministério da Economia: servidores imunodeficientes ou com doenças 

preexistentes crônicas ou graves; e servidoras gestantes ou lactantes;  

b. Possuam filhos em idade escolar ou inferior e que necessitem da assistência de um dos 

pais, enquanto vigorar norma local que suspensa as atividades escolares ou em creche, 

conforme art. 6o-B da IN nº 19/2020, com redação dada pela IN nº 21/2020, e Ofício 

Circular SEI nº 882/2020/ME.  
Fonte: OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1.460/2020/ME. Brasília, 30 de abril de 2020. 

 

Comentários e sugestões: 

Não obstante as medidas adotadas pela SIT para fazer frente à transmissão do novo 

coronavírus, em dado momento, passou a exigir dos Auditores-Fiscais do Trabalho com mais 

de 60 anos de idade e daqueles que coabitam com pessoas integrantes dos chamados grupos 

de risco, o desempenho de atividades externas, expondo esses Auditores e seus familiares a 

grave risco de vida, sob o pretexto de que a Fiscalização do Trabalho se enquadra como 

atividade essencial, devendo ser mantida durante a pandemia.  

Todavia, sem negar o óbvio grau de importância que reveste a atividade da Auditoria-Fiscal 

do Trabalho, sobretudo nesse cenário pandêmico, em que muitas empresas não fornecem a 

proteção adequada aos seus trabalhadores, não se deve confundir a essencialidade do serviço 

com necessidade de exposição dos servidores ao perigo do contágio. 

Com efeito, o Decreto nº 10.282, de 2020, elenca a Fiscalização do Trabalho como atividade 

essencial que não pode ser adiada durante o quadro da pandemia. Contudo, não se deve tomar 

a essencialidade da atividade como uma justificativa para expor servidores integrantes do 

grupo de risco ao contágio do novo coronavírus, sobretudo considerando as chances menores 

de recuperação que tais pessoas possuem, e o colapso do sistema de saúde que se avizinha em 

muitos entes da Federação.  

http://www.sinait.org.br/
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Observa-se que a SIT ignorou as diretrizes prevencionistas basilares de um programa de 

avaliação de riscos, com o propósito de assegurar ou fomentar o maior grau de segurança 

possível para os Auditores-Fiscais do Trabalho do grupo de risco. É como o velho ditado diz: 

“em casa de ferreiro, o espeto é de pau”! 

SUG-01. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT 

requerem a inclusão dos Auditores-Fiscais do Trabalho do grupo de risco e 

dos que coabitam com pessoas integrantes do grupo de risco nas 

modalidades de trabalho remoto, imediatamente. 

 

1.2 - Fiscalização direta, à distância 

5. As chefias de fiscalização devem analisar as demandas urgentes e prioritárias quanto à 

gravidade ou ao risco de exposição de trabalhadores para decidir sobre a emissão de Ordem 

de Serviço para fiscalização direta ou indireta.  

a. Fiscalizações para comprovação das medidas sobre a COVID-19 exigidas para o ambiente 

de trabalho devem ser realizadas, preferencialmente, na modalidade direta, mediante 

inspeção no local de trabalho conforme definição da Portaria 643, de 11 de maio de 2016.   

Fonte: OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1.460/2020/ME. Brasília, 30 de abril de 2020. 

 

Comentários e sugestões: 

É um grave equívoco e prova do distanciamento da realidade cruel trazida pelo novo 

coronavírus para todos os cidadãos e cidadãs que sejam aplicados regras e procedimentos de 

rotina, sem ajustes, em um cenário de excepcionalidades e incertezas quanto à segurança dos 

Auditores-Fiscais do Trabalho que porventura possam se expor ao risco de contaminação no 

desempenho de suas atividades. 

A atividade da Fiscalização do Trabalho tem suas diretrizes procedimentais estabelecidas, em 

grande parte, pelos comandos da Portaria nº 643, de 11 de maio de 2016, que traz, dentre 

tantos outros comandos, as modalidades previstas para a realização das ações fiscais. 

Obviamente, seu texto tem por base períodos de normalidade, nada assemelhado ao de uma 

pandemia que desafia o Planeta, alcançando o Novo e o Velho Mundo. 

É inegável que o trabalho de autoridades responsáveis pela execução de atividades essenciais, 

como os Auditores-Fiscais do Trabalho, pode valer-se de instrumentos contemporâneos e já 

http://www.sinait.org.br/
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aprovados, inclusive e notadamente, para o funcionamento de órgãos de importância e 

essencialidade inquestionáveis: o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Congresso 

Nacional, o Supremo Tribunal Federal, os Conselhos Nacionais do Ministério Público e de 

Justiça, as Assembleias Legislativas nos estados, bem como Câmaras Municipais de 

Vereadores, dentre outros. São exemplos concretos da viabilidade de alternativas virtuais/à 

distância para que a Fiscalização do Trabalho prossiga o seu trabalho, destacando que é a 

Inspeção do Trabalho responsável por exigir das empresas medidas de proteção assemelhadas 

a essas para seus trabalhadores.  

SUG-02. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT 

requerem a adoção preferencial da fiscalização direta À DISTÂNCIA, com 

base no já exposto, bem como no artigo 18 da Portaria nº 643, de 11 de maio 

de 2016. 

 

1.3 - Plano de Contingência 

9. As designações de Auditores-Fiscais do Trabalho para as atividades deverão obedecer a 

seguinte ordem de prioridade:  

a. Fiscalizações urgentes;  

b. Fiscalizações prioritárias;  

c. Atividades, de forma remota, privilegiando a prevenção da propagação da COVID-19 e à 

vulnerabilidade de renda do trabalhador motivada pelo descumprimento da legislação 

durante a pandemia. 

i. Essas atividades serão realizadas por meio de notificações individuais, notificações 

coletivas, procedimentos especiais de fiscalização, reuniões setoriais, e outras estratégias 

condizentes com a emergência de saúde pública devida à COVID-19.  

d. Quando não houver demandas para atuação nas atividades dos subitens anteriores, 

capacitações na modalidade EaD oferecidas ou aprovadas pela Escola Nacional de Inspeção 

do Trabalho (ENIT), quando não estiverem cumprindo designação na forma do subitem 

anterior.  

e. A critério da chefia imediata, para realização de outras atividades.  
Fonte: OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1.460/2020/ME. Brasília, 30 de abril de 2020. 

Comentários e sugestões: 

Em mais outra sinalização da inadequação do uso das rotinas de tempos de normalidade para 

as atividades da Fiscalização no cenário de excepcionalidades, ocasionado pela pandemia, a 

SIT ignora as alternativas igualmente efetivas para o desempenho das atribuições legais dos 

http://www.sinait.org.br/
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AFT. É imprescindível a adoção da já apontada modalidade direta, à distância, pela 

Fiscalização do Trabalho. 

O texto do item 9 do Ofício Circular SEI nº 1.460/2020/ME, de 30 de abril de 2020, apresenta 

escalas de prioridade para a execução da atividade de fiscalização, num comando de 

orientação aos chefes de fiscalização, sem fazer qualquer consideração sobre escalas de 

medidas preventivas administrativas, organizacionais e de proteção coletiva e individual para 

que aos Auditores-Fiscais do Trabalho estejam asseguradas todas as possíveis e adequadas 

medidas que os protejam da infecção pelo novo coronavírus. 

É preliminar que se determine como prioritária a fiscalização direta, à distancia. Considerando 

isso, que seja previsto um grande esforço nacional que dê conta da elaboração de um Plano 

de Contingência para a Fiscalização do Trabalho, com aspectos gerais e nacionais, bem como 

os regionais. Neste Plano, que precisa cumprir o papel de também servir como um amplo 

diagnóstico regional e nacional, devem ser tratadas questões como o mapeamento da 

incidência de contaminação nas atividades econômicas, as medidas preventivas 

administrativas, organizacionais e de proteção coletiva e individual a serem adotadas, os 

serviços disponíveis de atendimento direto aos Auditores-Fiscais do Trabalho, inclusive 

psicológico, e para aqueles que se enquadrem no conjunto dos suspeitos de estarem 

contaminados e/ou contagiados confirmados, a indicação de local para guarda e análise de 

documentos, para as exceções, em cumprimento à Convenção nº 81 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, dentre outros pontos. 

O que se depreende do item 9 do Ofício em comento é uma incitação à desobediência dos 

Auditores-Fiscais do Trabalho a comandos também emanados pela Administração, a exemplo 

da Portaria nº 428 do Ministério da Saúde, bem como diversas recomendações técnicas 

expedidas por órgãos técnicos da Administração Pública brasileira.  

Nada se falou, por exemplo, da fiscalização dos ambientes e estabelecimentos hospitalares e 

outros de saúde. Nesses espaços, os alertas de grau máximo vêm de todas as partes do mundo. 

Por essa razão, para esses tipos de estabelecimentos, há a necessidade obrigatória de se limitar 

à modalidade de fiscalização direta à distância e/ou indireta. Jamais autorizar a fiscalização 

direta dirigida para esses estabelecimentos. Além disso, que somente sejam designados 

Auditores-Fiscais do Trabalho com experiência anterior em fiscalização no setor de saúde.  

SUG-03. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT 

requerem a alteração do item 9 do citado Ofício, para assegurar que para 

os itens “a”, “b” e “e” seja adotada a modalidade preferencial da 

fiscalização direta À DISTÂNCIA. Além disso, que seja implantado o 

PLANO DE CONTINGÊNCIA para a Fiscalização do Trabalho, antes de 

emitir qualquer OS para uma fiscalização direta dirigida ou mista, ouvidos 

http://www.sinait.org.br/
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os Auditores-Fiscais do Trabalho e o SINAIT. Limitar a fiscalização no 

setor de saúde às modalidades direta à distância, e indireta. 

 

1.3 - Gabinete Nacional e Comitês Regionais 

11. As chefias de fiscalização devem manter contato permanente com o Gabinete Nacional da 

Inspeção do Trabalho para Crise – COVID-19 por meio dos Comitês Regionais da Inspeção 

do Trabalho para Crise da COVID-19 para reportar e discutir as situações de maior 

complexidade.  
Fonte: OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1.460/2020/ME. Brasília, 30 de abril de 2020. 

Comentários e sugestões: 

A implantação dos Comitês Regionais e do Gabinete Nacional foi importante para a 

harmonização das iniciativas e ganho de escala no tempo para tomada de decisões e 

encaminhamentos compatíveis com a dinâmica acelerada promovida pela pandemia. 

A DEN do SINAIT integra o Gabinete Nacional de Crise, com o propósito de acrescentar 

elementos técnicos, jurídicos, e ligados à atuação dos Auditores-Fiscais do Trabalho no 

cumprimento das diretrizes institucionais e dos demais órgãos competentes. A mesma 

necessidade se observa quanto ao funcionamento dos Comitês Regionais, de modo que se 

torna imprescindível que as Delegacias Sindicais do SINAIT tenham assento assegurado nos 

respectivos Comitês. 

De igual forma e relevância, é imprescindível que se estabeleçam pautas permanentes para 

o funcionamento dos respectivos fóruns, contemplando itens como as atividades de 

fiscalização realizadas, mas também a situação do sistema de saúde regional, o número de 

Auditores-Fiscais do Trabalho em isolamento, contaminados suspeitos ou confirmados; a 

evolução ou cessação de medidas restritivas no estado e municípios respectivos; a evolução 

dos efeitos da pandemia nos ambientes laborais; a indicação de estudos produzidos por 

universidades, órgãos e entidades de pesquisa locais e regionais, dentre outros que guardem 

relação com o as atividades da Inspeção do Trabalho, notadamente com o seu mister, que 

exige conhecer a realidade dos ambientes laborais do país. 

SUG-04. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT 

requerem a alteração do item 11 do citado Ofício, para assegurar que as 

Delegacias Sindicais do SINAIT integrem os Comitês Regionais. Ainda 

http://www.sinait.org.br/
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sugere a adoção de pauta permanente para funcionamentos dos Comitês e 

do Gabinete Nacional.  

 

24. Os Comitês Regionais da Inspeção do Trabalho para Crise da COVID-19, previstos no 

Ofício Circular nº 1.123/2020, devem:  

a. Ser estruturados de forma a privilegiar o diálogo com empregadores e trabalhadores para 

orientá-los em relação às medidas de prevenção, à proteção dos trabalhadores, à 

manutenção do emprego, da renda e da atividade produtiva, com base nas orientações 

oriundas da SIT/STRAB.  

b. Articular suas ações com o Gabinete Nacional da Inspeção do Trabalho para Crise – 

COVID-19, com a finalidade de coordenar as ações da Inspeção do Trabalho durante a crise 

da COVID-19 e realizar a interlocução com a sociedade.  

c. Ser coordenados pelo Chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho nas 

Superintendências de Grupo 1 e pelo Chefe da Seção de Inspeção do Trabalho nas 

Superintendências de Grupo 2 e 3; e poderão ter a participação de outras autoridades.  

Fonte: OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1.460/2020/ME. Brasília, 30 de abril de 2020. 

Comentários e sugestões: 

A implantação dos Comitês Regionais e do Gabinete Nacional foi importante para a 

harmonização das iniciativas e ganho de escala no tempo para tomada de decisões e 

encaminhamentos compatíveis com a dinâmica acelerada promovida pela pandemia. 

É preciso dar maior visibilidade aos Comitês Regionais que já foram constituídos e estão em 

funcionamento, o quanto antes. Da mesma forma, alterar o item 24 do Ofício em comento 

para acrescentar como integrantes dos respectivos Comitês as entidades de representação de 

trabalhadores e empregadores, para não constar a figura individual de “trabalhador” e 

“empregador”. 

Além do que já fora sugerido para os Comitês Regionais e Gabinete Nacional, percebe-se a 

necessidade de definição clara dos fluxos de informação que serão objeto da intervenção 

direta e indireta desses fóruns. Definição que obrigatoriamente contemple a participação dos 

Auditores-Fiscais do Trabalho, das Delegacias Sindicais e da representação da DEN do 

SINAIT. De igual forma e relevância, vislumbra-se fundamental estar a coordenação dos 

Comitês Regionais sob a responsabilidade das chefias regionais de SST, independentemente 

do Grupo a que pertença a Superintendência.  

http://www.sinait.org.br/
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SUG-05. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT 

requerem a alteração do item 24 do citado Ofício, para que os Comitês 

Regionais sejam sempre coordenados pelas chefias regionais de SST, que 

sejam integrados também por entidades de representação dos 

trabalhadores e empregadores e que seja definido o fluxo de informações 

para as atividades sob responsabilidade dos Comitês e do Gabinete, 

assegurada a participação dos Auditores-Fiscais do Trabalho, das 

Delegacias Sindicais e da representação da DEN do SINAIT, nos seus 

respectivos âmbitos.  

 

1.4 - Avaliação de Risco Ocupacional para o Auditor-Fiscal do 

Trabalho 

12. Em posse da Ordem de Serviço, ao se deparar com a situação encontrada no local de 

trabalho, caso o Auditor-Fiscal do Trabalho julgue necessária a utilização de algum 

Equipamento de Proteção Individual - EPI não fornecido para prevenção do coronavírus, 

deverá solicitá-lo à chefia imediata, mediante justificativa e especificação técnica do EPI 

solicitado.  

 

a. A chefia imediata deverá analisar a justificativa e adotar as medidas administrativas 

necessárias.  

 

b. O setor de segurança e saúde no trabalho deverá auxiliar o Auditor-Fiscal do Trabalho na 

especificação dos EPIs. 

 

c. O Auditor-Fiscal do Trabalho deve seguir as orientações dispostas no Anexo I. 

 

... 

18. Considerando a necessidade de direcionamento de esforços da Inspeção do Trabalho 

para atividades de fiscalização urgentes e prioritárias, serão seguidos os seguintes critérios 

para realização dos cursos EaD disponibilizados pela ENIT. 

a. Auditores-Fiscais do Trabalho que não se enquadram nas hipóteses do item 4 deverão 

obedecer a seguinte ordem de prioridade para realização dos cursos: 

i. Cursos básicos para enfrentamento da crise: 

http://www.sinait.org.br/
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1. Módulo Embargo e Interdição do sistema Auditor (4h). 

2. Fiscalizando com o eSocial (12h). 

3. Nova NR 03 (24h). 

4. Análise de Acidentes de Trabalho e Eventos Relacionados (24h) 

ii. Após a realização dos cursos básicos, os Auditor-Fiscal do Trabalho deverão realizar 

outros cursos que sejam relacionados às Atividades ou Projetos dos quais participem. 

iii. Os demais cursos oferecidos pela ENIT poderão ser realizados após a conclusão dos 

cursos 

prioritários. 

iv. Auditores-Fiscais do Trabalho que já estejam inscritos nos demais cursos deverão 

concluí-los antes de realizar novas inscrições. 

v. A qualquer tempo o Auditor-Fiscal do Trabalho poderá ser designado pela chefia para o 

desenvolvimento de outras atividades urgentes ou prioritárias de fiscalização. 

b. Auditores-Fiscais do Trabalho, que se enquadrem nas hipóteses do item 4 deverão 

obedecer a seguinte 

ordem de prioridade para realização dos cursos: 

i. Cursos oferecidos pela ENIT relacionados às Atividades ou Projetos dos quais participem. 

ii. Os demais cursos oferecidos pela ENIT poderão ser realizados após a conclusão dos 

cursos 

prioritários. 

iii. A qualquer tempo, o Auditor-Fiscal do Trabalho poderá ser designado pela chefia para o 

desenvolvimento de outras atividades urgentes ou prioritárias de fiscalização, desde que 

possam ser 

realizadas de forma remota.  

Fonte: OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1.460/2020/ME. Brasília, 30 de abril de 2020. 
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Comentários e sugestões: 

A SIT não pode atribuir aos Auditores-Fiscais do Trabalho a responsabilidade de ir até o local 

de trabalho, já em condição, portanto, de exposição sem proteção, para identificar eventual 

necessidade de Equipamento de Proteção Individual – EPI adequado ao risco. Há uma 

evidente inversão da lógica prevencionista exigida pela própria SIT de todos os fiscalizados, 

por meio da exigência de cumprimento das Normas Regulamentadoras de SST. Essa conduta 

evidencia uma clara orientação de autorizar uma atividade sem que haja conhecimento e 

avaliação prévios dos riscos ocupacionais para os Auditores-Fiscais do Trabalho, princípio 

basilar de qualquer programa de gestão de riscos ocupacionais. 

É de se observar a ausência do binômio clássico “fornecimento e treinamento” de EPI. Não se 

admite a possibilidade de pensar estar a SIT indicando o uso de um EPI, sem conhecer 

previamente qual e se é adequado ao risco associado à respectiva Ordem de Serviço, ao tempo 

em que ignora a indicação obrigatória de treinamento para uso e descarte adequados. 

As disposições apresentadas no item 12 do Ofício em comento serve como elemento de 

reforço contundente da necessidade de implantação de um Programa de Contingência, que 

deverá tratar com a profundidade e o alcance necessários todos os aspectos necessários à 

proteção dos Auditores-Fiscais do Trabalho da contaminação pelo novo coronavírus;  como se 

exemplificou neste comentário, a avaliação de riscos e os treinamentos para uso e descarte de 

EPIs. 

Ainda nesta banda se faz mister reparo no item 18 do Ofício, para fazer constar que os cursos 

disponibilizados pela Enit devem fazer parte do Programa de Contingência em condição 

prévia e sine qua non para qualquer atuação no cenário de combate à Covid-19, tanto no 

aspecto da segurança do Auditor-Fiscal do Trabalho como na efetividade da ação fiscal no 

reconhecimento dos riscos e na proposição das medidas de saneamento, uma vez que é de 

conhecimento de todos o reduzido expertise em riscos biológicos na heterogeneidade de 

formação do corpo fiscal.  

SUG-06. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT 

requerem a alteração do item 12 do citado Ofício, para assinalar ser de 

responsabilidade da SIT, compartilhada com as chefias regionais de SST, a 

avaliação de riscos ocupacionais dos Auditores-Fiscais do Trabalho, bem 

como a indicação dos EPIs adequados aos riscos. Para essas atividades, o 

Auditor-Fiscal do Trabalho poderá colaborar com a chefia regional e com a 

SIT, desde que tais procedimentos constem em um programa formal, como 

está reiteradamente sendo sugerido o Plano de Contingência.  
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SUG-07. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT 

requerem a alteração do item 18 do citado Ofício, para consignar a 

necessidade de prévio e específico treinamento para enfrentamento da 

Covid-19, incluindo os seguintes módulos prioritários: 

1. Coronavírus: disseminação e controle no contexto da pluralidade dos 

ambientes de trabalho enfrentados pela Auditoria-Fiscal do 

Trabalho; 

2. Programa de Proteção Respiratória para risco biológico;  

3. Medidas de precaução respiratória por gotículas e por aerossóis. 

 

1.5 - Remessa de Auto de Infração 

15. O Auditor-Fiscal do Trabalho deverá permanecer com os Autos de Infração (AI) lavrados 

até a entrega ao empregador ou até que possa protocolá-los. O sistema Auditor está 

temporariamente alterado de forma a possibilitar a lavratura de novos AI, ainda que haja AI 

não confirmados no prazo de 20 dias. O AI só deverá ser confirmado após a entrega ao 

empregador ou ao protocolo, conforme procedimento de praxe.  
Fonte: OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1.460/2020/ME. Brasília, 30 de abril de 2020. 

Comentários e sugestões: 

Durante o período de calamidade pública não se vislumbra a necessidade de entrega direta ao 

empregador do Auto de Infração, tendo em vista a evidente e descabida condição de 

exposição dos Auditores-Fiscais do Trabalho ao risco de contaminação pelo novo 

coronavírus. Dessa forma, resta a remessa postal como alternativa viável ou, ainda, 

procedimento alternativo por e.mail, para dar conhecimento formal ao fiscalizado do teor do 

AI, já que seguem suspensos os prazos admitidos no processo administrativo de imposição de 

multa administrativa em face da lavratura de autos de infração. 

SUG-08. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT 

requerem a alteração do item 16 do citado Ofício, para assegurar a remessa 

postal ou meio alternativa de remessa do Auto de Infração, enquanto durar 

o período de calamidade pública.  

 

1.6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI 

http://www.sinait.org.br/
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25. A SIT iniciou o processo para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs. 

Considerando a escassez e a indisponibilidade de equipamentos no mercado fornecedor e as 

dificuldades para atuar de forma centralizada na compra e distribuição, a SIT orienta as 

chefias de fiscalização a envidar esforços para aquisição dos EPls adequados aos riscos a 

que estarão expostos os Auditores-Fiscais do Trabalho que participarão das fiscalizações 

presenciais.  

a. Os recursos estão sendo descentralizados por meio do SFITWEB;  

b. As dificuldades na aquisição dos EPIs devem ser reportadas à SIT.  

Fonte: OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1.460/2020/ME. Brasília, 30 de abril de 2020. 

Comentários e sugestões: 

O item 25 do Ofício deixa clara a inexistência de EPIs, reconhecendo o que já é público e 

notório: o mercado de fornecimento de EPIs enfrenta um colapso. A despeito disso, a SIT 

atribui responsabilidades às chefias regionais para aquisição dos EPIs adequados, sem indicar 

criteriosamente instrumentos pelos quais essa avaliação pudesse ser realizada. Nesta 

oportunidade, reitera-se a sugestão de implantação do Plano de Contingência da Fiscalização 

do Trabalho, que deverá contemplar espaço para tratar do assunto “EPI” no seu devido lugar, 

considerando a escala de implantação de medidas de proteção. A obrigação deve ser da SIT, 

que poderá contar com apoio das chefias regionais, quando possível. Os serviços 

administrativos das Superintendências, até então, não se encontram no seu funcionamento 

normal! As sedes regionais estão fechadas, sem indicação provisória da sala da Inspeção do 

Trabalho, nos termos da Convenção 81 da OIT. Como atribuir aos chefes regionais essa 

atribuição, sem lhes garantir condições e apoios necessários para tanto? 

 

Não se pode desprezar a responsabilidade institucional da SIT. Esse é o contexto que permeia 

as orientações expedidas na Carta 23 do SINAIT, remetida a todas as Delegacias Sindicais, 

em 31 de março de 2020. Nesse expediente, a posição da DEN se apresentou no sentido de 

orientar as Delegacias Sindicais para que cobrassem da Administração a aquisição dos EPIs, 

de todas as formas, notadamente pelas vias oficiais, para que fossem gerados obtidos os 

registros oficiais da Administração. Em havendo negativa, a DEN, juntamente com a 

Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT, orientou que as questões específicas dos EPIs, como 

suas especificações técnicas, variariam de acordo com a atividade econômica a ser fiscalizada, 

tendo feito a sugestão para que cada Delegacia Sindical providenciasse a aquisição dos EPIs 

necessários para o trabalho do colega Auditor-Fiscal do Trabalho, em caso da Administração 

não ter tomado tal providência, de acordo com as prescrições técnicas que deveriam ter sido 

obtidas por meio de consulta à Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT. 
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Essa orientação e encaminhamento foram dados há cerca de 30 dias atrás. De lá para cá, a 

situação tem sido avaliada, dado que se vive um momento muito delicado. Devido à 

gravidade, ao pico de infectados e de casos graves, à inexistência do suporte devido e 

necessário a ser dedicado ao Auditor-Fiscal do Trabalho, associado ao quadro de colapso do 

sistema de saúde, publico e privado, em quase todas as regionais, a DEN do SINAIT e a 

Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT NÃO ACONSELHAM A CONTINUIDADE DESSA 

AÇÃO. 

 
 

SUG-09. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT 

requerem a alteração do item 25 do citado Ofício, para atribuir à SIT a 

responsabilidade pela aquisição dos EPIs, podendo contar com apoio das 

chefias regionais. Também não aconselham que as DSs continuem 

adquirindo os EPIs. 
 
 
 

2) Conclusões e solicitações 

SUG-01. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT requerem a inclusão 

dos Auditores-Fiscais do Trabalho do grupo de risco e dos que coabitam com pessoas 

integrantes do grupo de risco nas modalidades de trabalho remoto, imediatamente. 

SUG-02. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT requerem a adoção 

preferencial da fiscalização direta À DISTÂNCIA, com base no já exposto, bem como no 

artigo 18 da Portaria nº 643, de 11 de maio de 2016. 

SUG-03. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT requerem a alteração 

do item 9 do citado Ofício, para assegurar que para os itens “a”, “b” e “e” seja adotada a 

modalidade preferencial da fiscalização direta À DISTÂNCIA. Além disso, que seja 

implantado o PLANO DE CONTINGÊNCIA para a Fiscalização do Trabalho, antes de emitir 

qualquer Ordem de Serviço – OS para uma fiscalização direta dirigida ou mista, ouvidos os 

Auditores-Fiscais do Trabalho e o SINAIT. Limitar a fiscalização no setor de saúde às 

modalidades direta, à distância, e indireta. 

SUG-04. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT requerem a alteração 

do item 11 do citado Ofício, para assegurar que as Delegacias Sindicais do SINAIT integrem 

os referidos Comitês Regionais. Ainda sugere a adoção de pauta permanente para 

funcionamentos dos Comitês e do Gabinete Nacional.  

http://www.sinait.org.br/
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SUG-05. A DEN do SINAIT e a Comissão – Técnica Covid-19/SINAIT requerem a alteração 

do item 24 do citado Ofício, para que os Comitês Regionais sejam sempre coordenados pelas 

chefias regionais de Segurança e Saúde no Trabalho – SST, que sejam integrados também por 

entidades de representação dos trabalhadores e empregadores e que seja definido o fluxo de 

informações para as atividades sob responsabilidade dos Comitês e do Gabinete, assegurada a 

a participação dos Auditores-Fiscais do Trabalho, das Delegacias Sindicais e da representação 

da DEN do SINAIT, nos seus respectivos âmbitos.  

SUG-06. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT requerem a alteração 

do item 12 do citado Ofício, para assinalar ser de responsabilidade da SIT, compartilhada com 

as chefias regionais de SST, a avaliação de riscos ocupacionais dos Auditores-Fiscais do 

Trabalho, bem como a indicação dos EPIs adequados aos riscos. Para essas atividades, o 

Auditor-Fiscal do Trabalho poderá colaborar com a chefia regional e com a SIT, desde que 

tais procedimentos constem em um programa formal, como está reiteradamente sendo 

sugerido o Plano de Contingência. 

SUG-07. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT requerem a alteração 

do item 18 do citado Ofício, para consignar a necessidade de prévio e específico treinamento 

para enfrentamento da Covid-19, incluindo os seguintes módulos prioritários: 

1. Coronavírus: disseminação e controle no contexto da pluralidade dos ambientes de 

trabalho enfrentados pela Auditoria-Fiscal do Trabalho; 

2. Programa de Proteção Respiratória para risco biológico;  

3. Medidas de precaução respiratória por gotículas e por aerossóis. 

 SUG-08. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT requerem a alteração 

do item 16 do citado Ofício, para assegurar a remessa postal ou meio alternativa de remessa 

do Auto de Infração, enquanto durar o período de calamidade pública.  

SUG-09. A DEN do SINAIT e a Comissão Técnica – Covid-19/SINAIT requerem a alteração 

do item 25 do citado Ofício, para atribuir à SIT a responsabilidade pela aquisição dos EPIs, 

podendo contar com apoio das chefias regionais. Também não aconselham que as DSs 

continuem adquirindo os EPIs. 

 
                                                     Respeitosamente, 

 
Carlos Fernando da Silva Filho 

Presidente do Sinait 
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