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INTRODUÇÃO 

 

Esta publicação apresenta à sociedade o trabalho desenvolvido pela Inspeção do 

Trabalho, sua organização, estruturação e a atuação dos seus agentes, norteada pela promoção 

do trabalho decente e das normas de proteção ao trabalho, inclusive as de segurança e saúde, 

cuja observância assegura equivalência nas relações contratuais, isonomia entre os 

empregadores e segurança para manter e atrair investimentos no país. 

No contexto da Inspeção do Trabalho, serão apresentados os resultados alcançados  no 

ano de 2021, através das atividades e dos projetos que pautam as fiscalizações, com destaque 

para ações de combate ao trabalho infantil, combate ao trabalho em condição análoga à de 

escravo, combate à informalidade e às fraudes ao vínculo de emprego, fiscalização do FGTS, 

fiscalização para inserção de aprendizes e de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 

fiscalização das normas de segurança e saúde no trabalho com vistas a diminuir os índices de 

gravidade e de frequência dos acidentes e doenças decorrentes do trabalho, fiscalização do 

trabalho portuário e aquaviário e análise de acidentes e doenças no trabalho. 

Serão apresentadas ainda outras atividades realizadas pela Inspeção do Trabalho, afetas 

a, por exemplo, atuação normativa com a revisão das normas regulamentadoras (NRs), atuação 

orientadora com caráter preventivo e saneador que enseja articulações interinstitucionais, 

através de eventos de orientações trabalhistas voltadas a público específico ou abertas à 

sociedade, ou através de elaboração de material com orientações trabalhistas, inclusive de 

segurança e saúde no trabalho (SST), promoção de campanhas, e, ainda, iniciativas em prol da 

modernização da inspeção do trabalho.  

O documento visa, portanto, dar publicidade à atuação da inspeção do trabalho através 

da transparência das ações realizadas, ao passo em que permite a compreensão do papel da 

Auditoria Fiscal do Trabalho na promoção do cumprimento das normas de proteção ao trabalho, 

seja na perspectiva da sua atuação orientadora e preventiva, ou mediante a sua atuação 

fiscalizatória, no exercício do poder de polícia. 

   

 



 

 

5 Subsecretaria de Inspeção do Trabalho apresenta: Ano Fiscal Trabalhista 2021 

1. DA INSPEÇÃO DO TRABALHO 
 

1.1 Contextualização  

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) considera a Inspeção do Trabalho uma 

instituição indispensável para a garantia e efetivação de direitos trabalhistas, previsão esta 

contida na Convenção de Governança da OIT nº 81, promulgada pelo Brasil em 1957, por meio 

do Decreto  nº 41.721, de 25 de junho.  

Trata-se de uma das convenções mais ratificadas em todo mundo, tendo sido efetivada 

em 148 países membros da organização, dentre os 187 que a compõem. Portanto, há um 

conjunto de nações que possuem sistemas de inspeção do trabalho, cada qual com suas 

características, expertises e desafios singulares. 

A Inspeção do Trabalho brasileira, uma das mais antigas do mundo, foi instituída por meio 

do Decreto n.º 1.313, de 17 de janeiro de 1891, que disciplinou a fiscalização de estabelecimentos 

fabris, onde trabalhavam crianças e adolescentes, e estipulou as condições de segurança e saúde 

nestes ambientes.   

Desde então, vem ocorrendo o desenvolvimento da Inspeção do Trabalho brasileira, que 

busca o equilíbrio entre trabalhadores e empregadores, para que o exercício do trabalho se dê 

em condições seguras, sadias, dignas e decentes, propiciando o desenvolvimento sustentável das 

empresas e preservando a prosperidade futura da pátria, como já dizia o preâmbulo do Decreto 

n° 1.313.  

Nos termos da Convenção n° 81 da OIT, de 1947, que estabeleceu os principais critérios 

para a Inspeção do Trabalho, os inspetores do trabalho têm função de assegurar a aplicação das 

disposições legais concernentes às condições de trabalho e à proteção dos trabalhadores no 

exercício das suas profissões, em especial aquelas relativas: à duração do trabalho, aos salários, 

à segurança, à higiene e ao bem-estar, ao emprego das crianças e dos adolescentes e a outras 

matérias conexas.  

Compete, ainda, à fiscalização do trabalho, o fornecimento de informações e conselhos 

técnicos aos empregadores e trabalhadores sobre os meios mais eficazes de observar as 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2041.721-1957?OpenDocument
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disposições legais, bem como levar ao conhecimento da autoridade competente as deficiências 

ou os abusos que não estão especificamente compreendidos nas disposições legais existentes. 

Assim, em face do acelerado processo de mudanças que vivemos na atualidade, com 

impactos ainda imensuráveis na economia mundial, e, consequentemente, no mundo do 

trabalho, com a alteração dos modos de produção e na prestação de serviços, e, de forma 

expressiva, na manutenção e geração de emprego e renda, cabe, cada vez mais à Inspeção do 

Trabalho acompanhar essas mudanças, adotando postura ainda mais proativa na promoção do 

trabalho decente. 

O mundo moderno exige que as relações de trabalho, incluindo tanto os aspectos formais 

relacionados ao emprego quanto os aspectos de segurança e saúde no trabalho, estejam voltadas 

ao respeito ao trabalhador e à sociedade a qual pertencem, fato que impactará inclusive como 

um diferencial de atratividade de investimentos para o País.   

Nesse contexto, para contribuir com o desenvolvimento da Nação, garantindo proteção e 

segurança jurídica para todos e favorecendo a geração de emprego e renda, é fundamental a 

construção de uma Inspeção do Trabalho estratégica e eficaz, que se aproprie das funções que 

lhe são atribuídas pela Convenção 81 da OIT, construindo e implementando modelo estratégico 

de atuação em todas as áreas, de modo a ampliar o impacto e a sustentabilidade das ações. 

 

1.2 Modernização da inspeção do trabalho  

 

Quando se estuda os modelos de atuação das inspeções do trabalho dos diversos países, 

verifica-se que há preponderantemente dois modelos de atuação, o denominado modelo 

tradicional e o modelo estratégico de cumprimento. 

O modelo tradicional, cuja atuação se dá principalmente a partir da programação de 

inspeções individualizadas de rotina e reativas (denúncias), é limitado a um universo restrito de 

empresas e trabalhadores, não sendo suficiente para alcançar uma ampla aplicação satisfatória 

das normas trabalhistas. 

De outra sorte, o denominado modelo estratégico de cumprimento tem abordagem 

moderna, proativa, focada em prioridades de cumprimento e metas, de acordo com o diagnóstico 

das causas de não conformidade, com envolvimento e participação dos diferentes atores por 
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meio do diálogo social, constituindo-se em robusta estratégia para amplificar o alcance e o 

impacto da atuação da Inspeção do Trabalho.  

Conforme preconizado em documentos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

especialmente no disponível no link 

https://www.ilo.org/labadmin/info/public/fs/WCMS_606474/lang--es/index.htm,  intitulado 

“ILO Approach to Strategic Compliance Planning for Labour Inspectorates”, o modelo estratégico 

de cumprimento alberga a atuação tradicional da inspeção, mas há uma importante atuação 

complementar que gera o engajamento dos atores necessários para o atingimento dos objetivos 

propostos. 

A inspeção do trabalho no Brasil vem, histórica e gradativamente, implementando o 

modelo estratégico de cumprimento, no qual tem-se o pleno uso das competências conferidas 

pela Convenção 81 da OIT, havendo uma combinação de diferentes tipos de intervenção, tais 

como orientação, conscientização, comunicação, aplicação (fiscalizações), para alcançar o 

objetivo de promover o trabalho decente e o cumprimento sustentável (entendido como aquele 

que permanece ao longo do tempo; difere de eventual cumprimento momentâneo em razão da 

atuação da inspeção) das normas de proteção ao trabalho. 

Em 2020, referido modelo estratégico foi estruturado em âmbito nacional e fortalecido 

com a previsão de um novo paradigma consistente nas Ações Especiais Setoriais, que começaram 

a ser executadas ainda em 2021 e incluem, além das fiscalizações propriamente ditas, ações 

coletivas para prevenção e saneamento de irregularidades, que privilegiam o diálogo setorial e 

interinstitucional, permitindo a construção coletiva de soluções.  

Neste particular, entende-se que a atuação coordenada com representantes de 

trabalhadores e de empregadores, com entidades governamentais e não governamentais e com 

os demais atores que possam influenciar no cumprimento das normas pode potencializar os 

resultados esperados pela Inspeção do Trabalho, contribuindo para a melhoria tanto das 

condições de trabalho quanto da competitividade das empresas. 

Ressalte-se que a adoção  dessa forma de atuação da inspeção do trabalho não implica 

prejuízo ou renúncia às competências e vinculações legais que regem a atuação da Auditoria 

Fiscal do Trabalho, especialmente aquelas consubstanciadas na Convenção 81 da OIT, na Lei nº 

10.593, de 6 de dezembro de 2002, no Decreto nº 4.552, de 27 de janeiro de 2002, e na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), garantindo, ao revés, o robustecimento e o uso pleno 

https://www.ilo.org/labadmin/info/public/fs/WCMS_606474/lang--es/index.htm
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dos poderes da Inspeção do Trabalho para assegurar auditorias efetivas e eficientes e com maior 

abrangência. 

  

1.3. Estrutura Institucional da Inspeção do Trabalho no Brasil 

 

A Constituição da República de 1988 qualifica a dignidade da pessoa humana, o valor 

social do trabalho e a livre iniciativa (art. 1º, inc. III e IV) como fundamentos do Estado Brasileiro, 

sendo estes os pilares do desenvolvimento no nosso povo. Além disso, prevê que a ordem 

econômica é fundada na valorização do trabalho humano (art. 170).  A Carta Magna qualifica, 

ainda, como direito fundamental, o direito ao trabalho, entre outros direitos aplicáveis aos 

trabalhadores (artigos 6º a 11). 

Para garantir esses direitos, a Constituição Federal atribuiu à União competência para 

organizar, manter e executar a Inspeção do Trabalho (o art. 21, inc. XXIV). Tal competência é 

exercida pelos Auditores-Fiscais do Trabalho (AFT), que são servidores integrantes de carreira 

típica de Estado, regulamentada pela Lei n° 10.593/2002. 

Compete à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), vinculada à Secretaria de 

Trabalho (STRAB), subordinada ao Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), organizar, 

coordenar, avaliar e controlar as atividades de auditoria e as auxiliares da inspeção do trabalho.  

Os Auditores Fiscais do Trabalho (AFTs), autoridades trabalhistas nos termos do § 2o do 

art. 11 da Lei 10.593, de 6 de dezembro de 2002 e do art. 16 do Decreto no 10.854, de 10 de 

novembro de 2021, estão distribuídos por todas as Unidades da Federação, nas 

Superintendências Regionais do Trabalho, e na Sede, em Brasília, e são tecnicamente 

subordinados à SIT e administrativamente vinculados às diversas Superintendências Regionais 

do Trabalho (SRTB). 

Eles, juntamente com as autoridades de direção nacional, regional ou local e os Agentes 

de Higiene e Segurança do Trabalho compõem o Sistema Federal de Inspeção do Trabalho  

(SFIT),  que tem  por  finalidade  assegurar,  em  todo  o  território  nacional,  a  aplicação  das 

normas de proteção ao trabalho, inclusive as de Segurança e Saúde no Trabalho,  os  atos  e  

decisões  das  autoridades  competentes  e  as  convenções,  acordos  e contratos  coletivos  de  

trabalho,  no  que  concerne  à  proteção  dos  trabalhadores  no  exercício  da atividade laboral. 
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1.3.1 Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) 

 

A gestão do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho (SFIT) como um todo é competência 

da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), órgão atualmente vinculado à Secretaria de 

Trabalho (STRAB), inserido na estrutura do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).  

De acordo com o Decreto n° 10.761, de 2 de agosto de 2021, a estrutura ministerial em 

que a SIT está inserida é a seguinte: 

 

Figura 1 – Organograma do Ministério do Trabalho e Previdência 

 

Nos termos do Decreto no 4.552, de 27 de dezembro de 2002, estão incluídas entre as 

competências da SIT organizar, coordenar, avaliar e controlar as atividades de auditoria e as 

auxiliares da inspeção do trabalho, bem como elaborar o planejamento estratégico para a 

atuação da Inspeção do Trabalho. Compete ainda promover a integração com outros órgãos 

públicos nas diversas esferas governamentais e entidades da sociedade civil para a 

formulação de programas de proteção ao trabalho. 

No que se refere ao âmbito internacional, cabe à SIT supervisionar as atividades voltadas 

para o desenvolvimento de programas e ações integradas de cooperação técnico-científica 

com organismos nacionais e internacionais, em matéria de proteção ao trabalho. Além disso, 
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cabe a essa Subsecretaria acompanhar o cumprimento, em âmbito nacional, dos acordos e 

das convenções ratificadas pelo Brasil junto a organismos internacionais, em especial à OIT. 

Atualmente, a SIT é composta por três Coordenações-Gerais, cujas atribuições principais 

serão abordadas nos subitens seguintes: 

 

Figura 2 - Organograma da SIT 

1.3.2 – Coordenações- Gerais 

1.3.2.1 Coordenação-Geral de Fiscalização do Trabalho (CGFIT) 

Conforme detalhado no organograma acima, as seguintes divisões integram a CGFIT: 1) 

Divisão para Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE); 2) Divisão de Fiscalização do Trabalho 

Infantil e Igualdade de Oportunidades (DTIOP); 3) Divisão de Fiscalização do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (DFGTS); e 4) Divisão de Fiscalização da Informalidade e Fraudes 

Trabalhistas (DFIT). 

À CGFIT compete orientar, monitorar e avaliar as atividades de Inspeção do Trabalho 

relacionadas à legislação trabalhista, em especial aos temas relativos à FGTS, trabalho infantil, 

aprendizagem profissional, discriminação no trabalho, proteção do trabalho da mulher, assédio 

e violência no trabalho, trabalho em condições análogas à de escravo, trabalho rural, 

formalização do vínculo de emprego e combate à informalidade no mercado de trabalho, 
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combate às fraudes trabalhistas, em especial aquelas relacionadas ao vínculo de emprego, à 

jornada de trabalho, à remuneração e aos benefícios trabalhistas e trabalho doméstico. 

À CGFIT compete ainda subsidiar a formulação e a proposição das diretrizes da Inspeção 

do Trabalho, das normas para o aperfeiçoamento das relações do trabalho e as orientações para 

o aperfeiçoamento técnico-profissional e gerência do pessoal da inspeção na área de legislação 

do trabalho. 

1.3.2.2 Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho (CGSST) 

Conforme detalhado no organograma acima, a CGSST é composta por duas Coordenações: 

1) Coordenação de Normatização e Registros – CNOR; e 2) Coordenação de Fiscalização e 

Projetos - CFIP. 

Compete à CGSST planejar, supervisionar, orientar, coordenar e controlar a execução das 

atividades de inspeção do trabalho na área de segurança e saúde, inclusive no que tange ao 

trabalho portuário e aquaviário, através da fiscalização dos ambientes e das condições de 

trabalho, visando à melhoria das condições de trabalho e à redução do número de acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho. 

As fiscalizações na área de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) priorizam os setores e 

atividades econômicas que registram maiores taxas de incidência e de gravidade de acidentes e 

doenças no trabalho. 

À efetiva fiscalização na área de SST, soma-se a atividade de normatização, subsidiando a 

construção e revisão das Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho (NR), seja 

por meio da elaboração das análises de impacto regulatório seja mediante a participação nos 

Grupos Técnicos Tripartites e na representação de Governo na Comissão Tripartite Paritária 

Permanente (CTPP).  

As Normas Regulamentadoras (NR) consistem em obrigações, direitos e deveres a serem 

cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e 

sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.  

A certificação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é mais uma atividade de 

fundamental importância a cargo da SIT, realizada por intermédio da CGSST, que tem por 

objetivo verificar a adequação do EPI às normas técnicas de fabricação. O Certificado de 
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Aprovação (CA) qualifica o equipamento de proteção como EPI, avaliando sua adequação ao 

risco da atividade em que será utilizado.  

Destaca-se ainda, dentre as atividades sob a gestão da CGSST, o planejamento e a 

coordenação da execução do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e da Campanha 

Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CANPAT).  

1.3.2.3 Coordenação-Geral de Integração Fiscal (CGIF)  

Esta Coordenação foi criada no ano de 2017, por meio da Portaria nº 1.151, de 30 de 

outubro de 2017, com a finalidade de promover a integração dos agentes da Inspeção do 

Trabalho com as ferramentas de gestão, desenvolvimento e tecnologia da informação. 

Assim, a CGIF se caracteriza como o elemento dentro da estrutura da Inspeção do 

Trabalho que confere suporte ao desenvolvimento das atividades finalísticas da Inspeção. 

A CGIF está estruturada com: 1) Assessoria de Planejamento e Avaliação; 2) Coordenação 

de Gestão da Informação - COGINF; 3) Coordenação da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho 

– ENIT, e 4) Serviço de Apoio Administrativo - SAA.    

Dentre as competências da CGIF, destacam-se: planejar e coordenar a execução das ações 

relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimentos destinados ao 

planejamento e ao aperfeiçoamento  da inspeção do trabalho; planejar, coordenar e 

supervisionar as atividades relativas aos projetos de tecnologia da informação no âmbito da 

Subsecretaria de Inspeção do Trabalho; formular e propor diretrizes para o aperfeiçoamento 

técnico-profissional dos Auditores-Fiscais do Trabalho; propor diretrizes e metodologias para 

elaboração, monitoramento, avaliação e revisão do planejamento da Inspeção do 

Trabalho;  supervisionar e acompanhar a formulação e a implementação do planejamento da 

Inspeção do Trabalho, em conjunto com as Coordenações-Gerais de Fiscalização do Trabalho e 

de Segurança e Saúde no Trabalho; supervisionar e orientar o desenvolvimento e implementação 

de sistemas de informação da área de inspeção do trabalho; propor a padronização dos 

procedimentos administrativos relativos à execução das ações de inspeção do trabalho; propor 

a distribuição do contingente de Auditores-Fiscais do Trabalho, bem como controlar e avaliar 

sua produtividade, em conjunto com as Coordenações-Gerais de Fiscalização do Trabalho e de 

Segurança e Saúde no Trabalho; disponibilizar informações e estatísticas sobre a Inspeção do 

trabalho; e providenciar a emissão e distribuição da carteira de identidade fiscal.  
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1.3.3 Superintendências Regionais Do Trabalho (SRTb) 

 

Além da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), vale destacar a estrutura das 

Superintendências Regionais do Trabalho (SRTb), uma vez que essas unidades 

descentralizadas do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), por meio das chefias de 

Inspeção do Trabalho, são também responsáveis pela execução das ações fiscais, através de 

atividades e projetos realizados regionalmente, que materializam e capilarizam a presença 

da inspeção do trabalho nas respectivas unidades geográficas. 

Ou seja, as ações, atividades e projetos que buscam concretizar o planejamento da 

Inspeção do Trabalho são executados pelos Auditores Fiscais do Trabalho nas respectivas 

SRTb, conforme planejamento regional e diretrizes nacionais emitidas pela SIT. 

As SRTb são organizadas em três tipos de estruturas, relacionadas ao porte das unidades, 

denominadas Grupos I, II e III.  Seguem os organogramas de cada tipo de SRTB, com a 

indicação das respectivas Unidades da Federação.  

 

 

Figura 3 - Organograma das Superintendências Regionais do Trabalho- Grupo I 

(MG, RJ e SP) 
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Figura 4 - Organograma das Superintendências Regionais do Trabalho - Grupo II  

(AM, BA, CE, ES, GO, PA, PE, PR, SC) 

 

 

Figura 5 - Organograma das Superintendências Regionais do Trabalho - Grupo III 

(AC, AL, AP, DF, MA, MS, MT, PB, PI, RN, RO, RR, SE, TO). 
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1.4. Planejamento da Inspeção do Trabalho 

 

O planejamento das ações da Inspeção do Trabalho tem como foco principal o 

cumprimento do seu papel institucional e seus reflexos com a entrega de resultados que 

atendam de forma efetiva aos anseios da sociedade. 

Busca-se a promoção de relações sustentáveis, seguras e sadias de trabalho, pois entende-

se que são fundamentais para a construção de um país cada vez mais forte, com capacidade 

de atrair investimentos, com empresas sólidas e competitivas, empregos decentes e com 

segurança e maior renda aos trabalhadores, possibilitando uma sociedade cada vez mais 

justa.   

Nesse sentido, o ponto inicial da formulação do planejamento das ações da Subsecretaria 

de Inspeção do Trabalho (SIT) se traduz principalmente no escopo do Plano Plurianual 

(PPA), que é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo estruturado 

em programas, diretrizes, objetivos e metas e responsável por promover a convergência do 

conjunto de ações públicas que visam ao cumprimento das estratégias governamentais. 

As metas da Secretaria de Trabalho no PPA 2020 - 2023 encontram-se inseridas no 

Programa 2213 - Modernização Trabalhista e Trabalho Digno, dentro do objetivo 1218 - 

Modernizar as relações trabalhistas para promover competitividade e proteção ao 

trabalhador. 

Para o atingimento deste objetivo foi criada a meta – 0524, atingir o Índice 1 de Condições 

e Relações de Trabalho (ICRT), que contempla ações de promoção da conformidade legal e 

melhoria dos serviços. Trata-se de um indicador composto, calculado a partir da média 

aritmética do resultado de 10 (dez) outros indicadores. 

Buscando o alinhamento aos objetivos do PPA, a SIT vem aperfeiçoando continuamente 

o processo de planejamento e monitoramento, com a elaboração de Indicadores de 

Desempenho planejados e estruturados que garantam o efetivo compromisso com 

resultados. Tais indicadores fornecem informações sobre o resultado da execução da 

estratégia, comunicando o alcance das metas e sinalizando a necessidade de ações corretivas. 
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Subsecretaria de Inspeção do 

Trabalho 

Meta 

Acumulada 

2023 

(numérica) 

Meta Acumulada (numérica) - min 

Meta  

2020 

Meta 

2021 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

I1 - Redução do índice de 

gravidade (IG) de acidentes e 

doenças do trabalho nos 

estabelecimentos fiscalizados em 

relação aos estabelecimentos não 

fiscalizados quanto ao 

cumprimento de Normas 

Regulamentadoras 

0.05 - 0.015 0.03 0.05 

I2 - Redução do índice de 

frequência (IF) de acidentes e 

doenças do trabalho nos 

estabelecimentos fiscalizados em 

relação aos estabelecimentos não 

fiscalizados quanto ao 

cumprimento de Normas 

Regulamentadoras 

0.05 - 0.015 0.03 0.05 

I3 - Número de empregados 

alcançados em situação de 

registro irregular 

601.092 162.295 318.579 462.841 601.092 

I4 - Valor de FGTS notificado ou 

recolhido 
R$ 15,8 bi R$ 3,0 bi R$ 7,3 bi 

R$ 11,5 

bi 

R$ 15,8 

bi 

I5 - Número de ações de combate 

ao trabalho escravo 
95 20 45 69 95 

I6 - Número de ações fiscais com 

constatação de trabalho infantil 
3.173 857 1.682 2.443 3.173 

I7 - Número de pessoas com 

deficiência inseridas 
170.800 42.700 85.400 128.100 170.800 

I8 - Número de aprendizes 

inseridos 
480.000 

 

120.000 

 

240.000 360.000 480.000 

 

Figura 6 – Metas dos indicadores de desempenho da SIT, que compõem o indicador  

da Secretaria de Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência. 

O projeto Modernização Trabalhista visa promover a geração de emprego, a formalização 

e a inserção no mercado de trabalho, além de promover o diálogo social, estimular a 

conformidade às normas trabalhistas e garantir trabalho digno. 
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Se o PPA traz o horizonte de 4 anos, anualmente a SIT publica as Diretrizes para o 

Planejamento da Inspeção do Trabalho. Este documento estabelece diretivas a serem 

desenvolvidas, prioritariamente, por meio de Atividades e Projetos que irão compor o rol das 

ações planejadas pelas unidades de inspeção das Superintendências Regionais do Trabalho. 

No documento das Diretrizes para o Planejamento da Inspeção do Trabalho são definidas 

as estratégias de atuação e as metas físicas distribuídas em atividades e projetos de fiscalização 

para a concretização das Diretrizes Estratégicas. 

Atividades Obrigatórias 2021 

1 Análise de Acidentes e Doenças do Trabalho 

2 Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho 

3 Fiscalização na Construção Civil 

4 Fiscalização Rural 

5 Fiscalização de Trabalho Portuário e Aquaviário 

6 Fiscalização em Frigoríficos 

7 Combate ao Trabalho Infantil 

8 Inclusão de PCDs e Beneficiários Reabilitados  

9 Inserção de Aprendizes 

10 Combate à Informalidade e Fraudes ao Vínculo 

11 Fiscalização do FGTS 

12 Atendimento a Denúncias do Art. 3º, §2º, da Portaria 643/2016 
 

Figura 7 – Atividades de fiscalização obrigatórias para o ano de 2021. 

Com relação às metas, estas são estabelecidas de forma a implementar no âmbito 

operacional o cumprimento dos objetivos, sendo distribuídas de maneira regionalizada, a partir 

de estudos de diagnóstico.  

Nesse sentido, a SIT tem investido em diagnósticos cada vez mais aprofundados e 

detalhados, utilizando um rol amplamente variado de bancos de dados, inclusive de parceiros, e 

o auxílio de diversas tecnologias de extração e tratamento de dados, buscando aprimorar a 

atuação da auditoria fiscal, cujas ações estão cada vez mais alicerçadas em análises de dados, que 

possibilitam um maior índice de acerto no rastreamento e detecção de irregularidades 

trabalhistas, fortalecendo, assim, o processo de inteligência fiscal aplicada à Inspeção do 

Trabalho. 

Com o objetivo de aperfeiçoar o processo de planejamento, a SIT tem trabalhado também 

na melhoria dos processos de monitoramento e avaliação, para permitir a retroalimentação do 

processo. A intenção é a realização de um monitoramento constante e uma avaliação precoce 
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dos resultados, com participação direta das Unidade Regionais e das Coordenações Gerais, 

visando ajustes tempestivos na atuação da Inspeção e adequações nos planejamentos futuros. 

Também em 2021 foi dado início ao mapeamento e análise de riscos do processo 

Planejamento no aspecto amplo. O objetivo principal da gestão de riscos é aumentar o grau de 

certeza na consecução dos objetivos, o que tem impacto direto na eficiência da entrega de 

resultados para a sociedade. 

 

2.  RESULTADOS DA ATUAÇÃO DA INSPEÇÃO DO TRABALHO EM 2021 

 

A promoção do trabalho decente constitui um dos principais objetivos da Inspeção do 

Trabalho para o cumprimento da sua missão institucional, atuando especialmente para erradicar 

o trabalho análogo ao de escravo e o trabalho infantil e para proteger o adolescente trabalhador 

nas relações de trabalho; combater a informalidade; assegurar o cumprimento das cotas legais 

para admissão de aprendizes e de pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS; combater a 

inadimplência e a sonegação do FGTS; reduzir a morbimortalidade por acidentes ou doenças do 

trabalho; assegurar ambientes e processos de trabalho seguros e saudáveis; aperfeiçoar 

continuamente as normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho; prevenir 

acidentes e doenças de trabalho por meio da investigação e divulgação dos resultados. 

Neste sentido, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho é responsável, em relação ao PPA 

2020-2023, por 10 dos 12 indicadores que compõem a meta atribuída à Secretaria de Trabalho 

dentro do objetivo “Modernizar as relações trabalhistas para promover competitividade e 

proteção ao trabalhador (1218)”, inserido no programa “Modernização Trabalhista e Trabalho 

Digno (2213)”.  

Embora o ano de 2021, assim como o que de 2020, tenha sido atípico em razão dos efeitos da 

pandemia ocasionada pela COVID-19, a Inspeção do Trabalho vem atuando de forma incisiva no 

cumprimento sua missão institucional, adequando-se aos novos procedimentos e normativos 

trabalhistas recém editados, primando pela segurança dos trabalhadores e a garantia dos seus 

direitos, mesmo diante dos desafios impostos por este novo cenário.  

Os resultados da atuação da inspeção do trabalho durante o ano de 2021 serão apresentados 

por projeto e agrupados pela respectiva coordenação geral a que estão vinculados. 
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2.1 Coordenação-Geral de Fiscalização do Trabalho (CGFIT) 

 

2.1.1 Aprendizagem Profissional 

 

O Instituto da Aprendizagem Profissional (Lei 10.097/2000 e Decreto 9.579/2018) constitui 

eixo fundamental da política de promoção do ingresso de adolescentes e jovens no mercado de 

trabalho formal de forma qualificada e protegida. Instituída pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), em 1943, essa política proporciona aos maiores 14 (quatorze) e menores de 24 

(vinte e quatro) anos, e às pessoas com deficiência sem limite de idade, a conexão entre a 

formação Profissional e a formalização de Contrato de Trabalho de natureza especial ajustado 

por escrito e por prazo determinado. 

O direito à profissionalização é constitucionalmente assegurado aos jovens e adolescentes, 

sendo a Aprendizagem Profissional um dos instrumentos concretizadores desse direito. Nesse 

desiderato, o art. 429 da CLT impõe aos empregadores a obrigação de contratar aprendizes em 

função do número de empregados que possuem. 

Cumpre salientar que a inserção de aprendizes no mercado de trabalho afeta outras políticas 

públicas, como é o caso do combate ao trabalho infantil ou da promoção de trabalho decente, 

dado que, como mencionado anteriormente, trata-se do ingresso, especialmente de jovens e 

adolescentes, no mercado de trabalho de forma qualificada e protegida.  

 

Dados da Fiscalização 

Em 2021 foram inseridos, no curso de Ações Fiscais, 112.396 aprendizes, o que 

representa uma retomada do crescimento da meta, considerando que o ano de 2020, em 

decorrência do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública decorrente da 

pandemia de Covid-19, houve um redirecionamento da força fiscal para a análise de rescisões 

irregulares dos contratos de trabalho de aprendizagem, fazendo com que os números de 

inserções de aprendizes em 2020 ficassem abaixo da média dos últimos anos. 
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Figura 8 - Gráfico com a retomada do quantitativo de aprendizes inseridos em 2021  

(Fonte: Relatórios Assessoria de Planejamento e Avaliação - Coordenação-Geral de Integração Fiscal e SFITWEB). 

Apesar do aumento expressivo de aprendizes inseridos, estudo realizado em abril de 

2021 pela SIT mostra que havia 273.336 estabelecimentos no país com cota de aprendizes maior 

que 0 (zero).  Destes, foram fiscalizados 95.119 estabelecimentos no período de 01/2017 a 

02/2021, o que corresponde a 34,8% do total de estabelecimentos. Verificou-se, portanto, uma 

necessidade de reavaliação e adequação dos métodos e procedimentos até então empregados 

para a fiscalização da aprendizagem profissional, de modo a proporcionar maior alcance e 

efetividade das ações fiscais. 

Nesse sentido, foi desenvolvido durante o ano de 2021, um projeto piloto de Malha Fiscal 

da Aprendizagem (modelo estratégico de cumprimento / fiscalização baseada em evidências) 

que possibilitou, em poucos meses, a fiscalização de 2.429 estabelecimentos, em um 

procedimento com utilização massiva de ferramentas de tecnologia de informação, tais como 

sistema de verificação automática de cumprimento de cota¸ disparo em lote de notificações via 

eletrônica e realização de lives de orientação coletiva de entidades e estabelecimentos 

envolvidos no projeto piloto.  

O projeto piloto gerou a contratação de 3.742 aprendizes durante o período de execução 

da Malha Fiscal.  Ao final do período de apuração da Malha Fiscal, a taxa de preenchimento da 

cota de aprendizagem do grupo de estabelecimentos notificados aumentou de 53% para 84%, o 

que demonstra a alta performance desse modelo de fiscalização.  

Além de fiscalizar o cumprimento da cota legal, a Inspeção do Trabalho também realiza 

fiscalizações das Entidades Formadoras, visando garantir a qualidade da estrutura física 

disponibilizada e dos cursos de aprendizagem oferecidos.  No ano de 2021, foram realizadas 306 
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ações fiscais de entidades qualificadoras para verificação da adequação dos cursos de 

Aprendizagem Profissional. 

 

Figura 9 - Gráfico das Ações para Fiscalização de Entidades Formadoras de Aprendizes 

(Fonte: Relatórios Assessoria de Planejamento e Avaliação - Coordenação-Geral de Integração Fiscal e SFITWEB). 

 

2.1.2 Inclusão de Pessoa com Deficiência  

 

A inserção de pessoas com deficiência e de beneficiários reabilitados pela Previdência Social 

no mercado de trabalho constitui eixo de política pública de promoção de equidade, 

oportunidade e valorização da dignidade da pessoa humana.  

No Brasil, o principal marco dessa política é a obrigação legal contida no artigo 93 da Lei nº 

8.213, de 1991, para que empresas de qualquer natureza, com 100 ou mais empregados, 

preencham de 2% a 5% dos seus postos de trabalho com pessoas com deficiência (PcD) e/ou 

beneficiários reabilitados pela Previdência Social. 

A inspeção do trabalho, quando da verificação do cumprimento dessa obrigação, tem adotado 

ferramentas que lhe conferem um poder ainda mais amplo no fomento à empregabilidade dessas 

pessoas, seja através de ações fiscais, seja através de sensibilização e engajamento dos 

empregadores por meio de ações orientadoras e de ajustes e compromissos firmados. 

Com esta atuação sistemática e especializada, que se tornou uma ação específica da 

inspeção do trabalho a partir do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 do Ministério do Trabalho, 
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o número total de vagas ocupadas por pessoas com deficiência cresceu de 189.112 vagas 

ocupadas em 2008, para 422.058 vagas ocupadas em agosto de 2021. 

 Dados da Fiscalização 

O resultado aferido em 2021 foi fortemente impactado pela pandemia, havendo a inclusão 

de 19.457 pessoas com deficiência a partir da atuação direta da inspeção do trabalho, o que 

representou um alcance de 45,5% da meta.  

 

Figura 10 - Retomada gradativa dos resultados afetados pela Pandemia da Covid-19 

(Fonte: SFITWEB) 

O impacto da pandemia na contratação de pessoas com deficiência também derivou da 

necessidade de redirecionamento do esforço fiscal para a verificação das rescisões irregulares 

de pessoas com deficiência, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 17 da lei 14.020, 

que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda: 

“Art. 17. Durante o estado de calamidade pública de 

que trata o art. 1º desta Lei: 

......... 

V - a dispensa sem justa causa  

do empregado pessoa com deficiência será vedada.” 

A verificação da regularidade das rescisões é de extrema relevância para a garantia da 

perenidade do preenchimento das vagas reservadas e, durante a pandemia, foi essencial para a 

preservação do emprego dessas pessoas. A meta para essa atividade, estabelecida nas Diretrizes 

do Planejamento da Inspeção do Trabalho do ano de 2021, foi de 14.879, o que equivalia a 30% 

sobre o total de pessoas com deficiência dispensadas sem justa causa, em cada estado da 
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federação, constantes na RAIS de 2018. Para essa atividade, a meta foi superada, com a 

verificação de 22.010 rescisões. 

Apesar do redirecionamento de parte do esforço fiscal para a verificação das rescisões, 

nota-se um crescimento no número de inclusões de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho através das ações fiscais, a partir do segundo semestre: 

 

Figura 11 – inclusões de pessoas com deficiência no ano de 2021 (Fonte: SFITWEB) 

2.1.3 Combate ao Trabalho infantil  

 

A Constituição Federal de 1988 elevou a proteção à infância e ao adolescente a patamar de 

direito fundamental, e seus princípios, junto às disposições da Convenção dos Direitos da Criança 

de 1989 e das Convenções nº 138 e 182 da OIT, norteiam e estimulam o Estado brasileiro a 

implementar políticas e articular redes para integralizar essa proteção.  

Um dos pilares dessa proteção é justamente o combate ao trabalho infantil, atribuição 

exercida pela inspeção do trabalho por meio de ações de fiscalização e também por meio de 

novas formas de atuação, à luz do modelo estratégico de cumprimento, com o objetivo de 

promover a garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente e implementar 

soluções permanentes e sustentáveis para o enfrentamento do trabalho infantil, tais como ações 

de sensibilização da opinião pública sobre os malefícios do trabalho precoce e ações articuladas 

com entidades da rede de proteção com o objetivo de inclusão de crianças e adolescentes 

egressos do trabalho infantil em programas de proteção social e na aprendizagem profissional.   
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Dados da Fiscalização 

Em 2021, a inspeção do trabalho alcançou o seu melhor resultado de ações efetivas de 

combate ao trabalho infantil dos últimos 4 (quatro) anos. 

Ressalta-se que as fiscalizações de 2021 alcançaram mais de 1.800 crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil. Entre as ações realizadas, destacam-se os projetos 

de “Ações Especiais Setoriais” realizados no Maranhão e no Espírito Santo, que serão detalhadas 

mais adiante neste documento e que demonstraram o sucesso e a adequação desta metodologia 

de ação para o combate ao trabalho infantil.  

Tais resultados são fruto do trabalho de diversas Coordenações Regionais de Combate ao 

trabalho Infantil, muitas delas estruturadas no ano de 2021, e do uso de ferramentas para o 

combate ao trabalho infantil desenvolvidas ao longo do ano do referido ano. 

 

Demais ações Trabalho Infantil 

 Em 2021, com participação da inspeção do trabalho, houve a reinstalação da Comissão 

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), instituída através do 

Decreto nº 10.574, de 14 de dezembro de 2020.  

A comissão é um instrumento de gestão imprescindível para o desenvolvimento da 

Política Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil, na medida em atua 

com o monitoramento, avaliação e proposição de políticas relacionadas ao Trabalho Infantil. 

Por fim, destaca-se a participação ativa da Coordenação de Fiscalização para o Combate 

ao Trabalho Infantil na esfera internacional em instâncias permanentes de articulação voltadas 

para a erradicação do trabalho infantil, como o Mercosul, a Iniciativa Regional América Latina e 

Caribe Livres de Trabalho Infantil e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Tais ações 

são direcionadas para a articulação e o desenvolvimento de programas, projetos e políticas para 

a erradicação do trabalho infantil. 
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2.1.4 Combate à Informalidade  

 

O trabalho formal garante benefícios trabalhistas e previdenciários para o empregado, tais 

como FGTS, férias, seguro-desemprego, abono salarial, auxílio-doença, auxílio-acidente de 

trabalho, salário maternidade e aposentadoria, além de implicar recolhimento de contribuições 

aos cofres públicos que revertem em prol de políticas públicas e de assistência a trabalhadores.  

A partir de 2014, o combate à informalidade foi intensificado por meio do Plano Nacional de 

Combate à Informalidade dos Trabalhadores Empregados – Plancite. Uma das principais ações 

do Plancite foi o aperfeiçoamento da fiscalização do registro de empregados, por meio da 

Instrução Normativa 107/2014. 

Em termos gerais, o Plancite visa conscientizar empregadores e trabalhadores sobre os 

benefícios do registro formal de emprego e sobre os riscos da manutenção da condição de 

informalidade, de modo a favorecer a formalização espontânea, além de focar no aumento da 

eficiência das ações fiscais em detrimento daqueles empregadores que insistem em manter 

empregados sem registro. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no segundo 

trimestre de 2021, a taxa de informalidade do trabalho no Brasil alcançou 25,04% da população 

ocupada, para os trabalhadores do setor privado, excluídos os domésticos. A partir deste dado 

torna-se clara a importância da atuação da inspeção do trabalho no combate à informalidade.  

 

Dados da Fiscalização 

As ações de combate à informalidade sofreram sérias restrições em 2021 com a pandemia 

da Covid-19, especialmente em razão das restrições impostas pelas medidas de distanciamento 

social, que repercutiram nas ações de fiscalização realizadas de forma direta (aquelas realizadas 

com presença física no local de trabalho), modalidade indispensável para o desenvolvimento 

desse tipo de projeto.  

No ano de 2021 foram realizadas 30.728 ações de fiscalização de combate à informalidade 

e 85.678 empregados foram encontrados em situação de registro irregular, sendo que no âmbito 

das referidas ações fiscais, 21.741 empregados obtiveram regularização dos seus registros.  

Apesar dos resultados serem inferiores a 2019, quando foram realizadas 100.554 ações e 

encontrados 133.284 empregados em situação de registro irregular, observa-se uma retomada 
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nos resultados quando comparados a 2020, quando foram realizadas 38.686 ações com 54.490 

empregados foram encontrados em situação de registro irregular. Essa retomada dos resultados 

se deve à adoção de estratégias bem-sucedidas realizadas no projeto, como a realização de ações 

focadas em fraudes, ações em que se almeja alcançar maior número de trabalhadores, entre 

outras. 

 

Figura 12 - Quantitativo de ações de fiscalização para o combate à informalidade, Número de empregados 

encontrados em situação irregular nas ações fiscais e empregados formalizados sob ação fiscal.  

(Fonte: SFITWEB) 

 

2.1.5 Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (MP nº 

1.045, de 27 de abril de 2021). 

Com o objetivo de preservar o emprego e renda dos trabalhadores, foi editada a Medida 

Provisória nº 1045, de 27 de abril de 2021 - “Novo Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda”. A MP 1045/2021 atribuiu competência à Inspeção do Trabalho para 

fiscalização dos acordos de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão 

temporária do contrato de trabalho no âmbito do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda (BEm).  

 

Dados da Fiscalização 
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Em 2021 foram realizadas 8.235 ações, lavrados 4.242 autos de infração e 8.910 

empregados identificados com irregularidades nos acordos. Por fim, foram encaminhados à 

Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho (SPPT) 119 processos gerados a partir dessas 

ações em que foram encontradas irregularidades nos Benefícios, cujos valores pagos eram 

passíveis de restituição aos cofres públicos ou bloqueio de concessão. 

 

Figura 13 –Dados das ações para verificação dos acordos realizados no âmbito do BEm.  

(Fonte: SFITWEB)  

2.1.6 Fiscalização do FGTS 

 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS foi criado com o objetivo de proteger o 

trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato 

de trabalho. Até o dia 7 de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa 

Econômica Federal, em nome dos empregados, o valor correspondente, em regra, a 8% (oito por 

cento) do salário de cada funcionário. Em situações como demissão sem justa causa, rescisão por 

acordo, acometimento por doença grave e na aquisição de moradia própria, os empregados 

podem utilizar os valores de FGTS depositados em suas contas vinculadas. 

 

Além de beneficiar os trabalhadores, os recursos do FGTS são utilizados para desenvolver 

programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana. O FGTS é, 

portanto, uma das mais importantes fontes de financiamento de políticas públicas nessas áreas. 
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Dados da Fiscalização 

Em 2021, a inspeção do trabalho realizou 41.916 ações fiscais relacionadas ao FGTS e 

atingiu cerca de R$ 6,8 bilhões de FGTS e Contribuição Social recolhidos e notificados sob ação 

fiscal.  

 

Figura 14 – Valor do FGTS recolhido / notificado nas ações fiscais ao longo dos anos  

(Fonte: SFITWEB e SISTEMA CAIXA) 

 

2.1.7 Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo 

 

Considerando a Convenção OIT nº 29 – Trabalho forçado ou obrigatório, a Convenção OIT no 

105 – Abolição do trabalho forçado, a Convenção sobre a Escravatura de Genebra, a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e os art. 149 e 149-

A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a Portaria nº 1.293, de 28 

de dezembro de 2017 disciplinou a configuração do trabalho em condição análoga a de escravo, 

normatizando o combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, atualmente o tema é 

tratado pela Portaria/MTP n.º 671, de 8 de novembro de 2021.   

Tal ato reafirma o conceito legal de trabalho análogo ao de escravo, dando o escorreito 

contorno às quatro modalidades em que ele se apresenta, a saber: condições degradantes, 

jornadas exaustivas, trabalho forçado e servidão por dívida. Também, mantendo o paralelismo 

com o art. 149 do Código Penal Brasileiro, lista como forma específica de trabalho forçado a 

retenção do trabalhador no local de trabalho por meio de cerceamento do uso de qualquer meio 

de transporte, manutenção de vigilância ostensiva ou apoderamento de documentos ou objetos 

pessoais. 

R$5.236.459.509,96 

R$6.307.710.648,81 

R$3.719.345.154,77 

R$ 
6.857.230.638,25

 R$-

 R$2.000.000.000,00

 R$4.000.000.000,00

 R$6.000.000.000,00

 R$8.000.000.000,00

2018 2019 2020 2021

FGTS/CS Recolhido/Notificado pela Inspeção do 
Trabalho
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 A Auditoria Fiscal do Trabalho caracteriza o trabalho análogo ao de escravo a partir de 

um conjunto multifatorial de graves violações que, combinadas, resultam na privação e na 

negação da dignidade da pessoa humana do trabalhador.  A Instrução Normativa n.º 02, de 08 de 

novembro de 2021, determina aos Auditores-Fiscais do Trabalho que seja realizada análise 

técnica e qualitativa do caso concreto para a configuração da submissão de trabalhadores à 

condição análoga a de escravo.  Essa análise técnica é feita a partir de indicadores objetivos 

previstos na própria instrução normativa (anexo), a partir do que a constatação de um conjunto 

de indicadores, mutuamente referenciados, pode revelar a ocorrência de violações que, pela sua 

natureza, implicam um nível de vulneração dos direitos fundamentais do indivíduo, que o coloca 

na condição de trabalhador análogo a escravo. 

 

Dados da Fiscalização 

Em 2021 as ações de fiscalização de combate ao trabalho análogo ao de escravo foram 

responsáveis pelo resgate de 1.937 trabalhadores. Os Auditores-Fiscais do Trabalho realizaram 

443 fiscalizações em todas as unidades da Federação, sendo que em 196 destas ações fiscais 

houve a efetiva constatação de trabalho em condição análoga à de escravo.  

O número de fiscalizações de combate ao trabalho escravo em 2021 é o maior da história 

desde a instituição da política pública e, pela primeira vez houve ações fiscais em todas os 

estados e no DF em um mesmo exercício.  

O aumento de resgates está diretamente relacionado às melhorias no diagnóstico e no 

planejamento, especialmente com a realização de ações de inteligência que possibilitam 

direcionar as fiscalizações para os locais onde de fato há indícios robustos de desvios; à melhor 

qualificação das denúncias recebidas por meio do sistema IPÊ, o que possibilita atuação mais 

assertiva; à conscientização da sociedade, que gera um aumento qualificado das denúncias; a 

criação de mais uma equipe ao Grupo Especial de Fiscalização Móvel, bem como a atuação das 

Unidades Regionais de inspeção, o que proporcionou um incremento de ações realizadas.   
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Figura 15 – Evolução no número de ações fiscais nos últimos anos 

(Fonte: Radar SIT) 

 

 

Figura 16 - quantidade de trabalhadores resgatados nos últimos 4 anos 

(Fonte: Radar SIT. Consulta em 14/4/2022) 

No que diz respeito à reparação de danos sofridos pelos trabalhadores, nas 196 ações 

fiscais cujas relações de trabalho estavam caracterizadas pela existência de trabalho análogo ao 

de escravo, foi recebido pelos trabalhadores resgatados um total de R$ 10.229.489,83 de verbas 

salariais e rescisórias em razão da rescisão imediata dos contratos de trabalho (valor três vezes 

maior que em 2020). Também foi promovida a formalização de 1.308 contratos de trabalho em 

ações de combate ao trabalho análogo ao de escravo, sendo recolhidos mais de 3,7 milhões em 

FGTS. 
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Figura 17 - Dados relativos as verbas rescisórias recebidas pelos trabalhadores em ações fiscais de combate ao 

trabalho análogo ao de escravo. (Fonte: Relatórios de Fiscalização de Combate ao Trabalho Escravo) 

 

Os dados podem ser consultados no RADAR SIT, painel de Informações e Estatísticas da 

Inspeção do Trabalho no Brasil, pelo link https://sit.trabalho.gov.br/radar. 

 

São esses os números consolidados desde 2017: 

 

Ações de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo 

Ano 
Estabelecimentos 

Fiscalizados 

Trabalhadores 

Identificados em Condição 

Análoga à de Escravo  

2018 253 1.752 

2019 280 1130 

2020 277 936 

2021 443 1.937 

Figura 18 – Dados das fiscalizações de Combate ao Trabalho Análogo  
ao de Escravo nos últimos anos 

 

Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma remota e sigilosa no Sistema Ipê, 

sistema lançado em 2020 pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) em parceria com a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

2.2 Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho (CGSST) 

2.2.1 Prevenção de Acidentes do Trabalho 

 

As ações fiscais de segurança e saúde no trabalho têm por objetivo promover a redução dos 

índices de acidentes e doenças ocupacionais, por meio de uma efetiva fiscalização do 

cumprimento das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, sobretudo em 

https://sit.trabalho.gov.br/radar
https://ipe.sit.trabalho.gov.br/
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segmentos econômicos com maior incidência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, 

especialmente acidentes graves e fatais.  

Apesar de se observar uma tendência de redução nos acidentes e doenças do trabalho desde 

2014, os números merecem especial atenção, com uma atuação da Inspeção do Trabalho focada 

nos setores econômicos e organizações que mais apresentam acidentes de trabalho. 

Além disso, importa destacar que, a despeito dos fatores multicausais que resultam na 

redução de acidentes, o ano de 2020 foi atípico, apresentando, portanto, uma considerável 

redução impactada também pelo aumento expressivo da utilização do trabalho remoto. 

Ano Total de Acidentes Brasil 
Variação em relação ao 

ano anterior 
Taxa de Incidência 

2013 725.664 1,64% 16,93 

2014 712.302 -1,84% 16,25 

2015 622.379 -12,62% 14,41 

2016 585.626 -5,91% 14,26 

2017 557.626 -4,78% 13,38 

2018 586.017 5,09% 13,81 

2019 586.857 0,14% 13,72 

2020 445.814 -24,03% 10,82 

Figura 19 - Dados sobre total de acidentes no Brasil, de 2013 a 2020. Fonte: AEAT 

Dados da Fiscalização 

No ano de 2021, foram realizadas 33.617 ações fiscais estratégicas e analisados 1.075 

acidentes/doenças relacionados ao trabalho. Também foram realizadas 3.888 ações fiscais 

específicas relacionadas ao cumprimento de normas de SST em que também foram verificadas 

as medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus (covid-

19) nos ambientes de trabalho. 

As atividades de fiscalização em Segurança e Saúde no Trabalho, que demandam, em 

regra, presença no ambiente de trabalho, também foram impactadas de forma substancial pela 

pandemia causada pela COVID-19. A interrupção de atividades econômicas e as medidas 

emergenciais adotadas em função da crise internacional gerada pela pandemia, inclusive com 

limitações à circulação e ao funcionamento dos estabelecimentos, prejudicaram a execução das 

fiscalizações em SST. 
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Figura 20 – Dados das ações em SST que demonstram o impacto  

da pandemia do coronavírus nos anos de 2020 e 2021. 

 

2.2.2 Análise de Acidentes do Trabalho  

A análise de acidentes e doenças do trabalho é considerada atividade estratégica pela SIT, 

tendo em vista os impactos que estes eventos podem causar ao trabalhador e o potencial 

preventivo que esta atividade proporciona. As análises de acidentes e doenças do trabalho 

possibilitam compreender riscos e solucionar problemas, sendo essenciais para a prevenção de 

acidentes e adoecimentos e para a proteção das pessoas envolvidas nos processos produtivos. 

Ademais, a atividade também colabora para a redução de gastos públicos, especialmente os 

decorrentes de benefícios previdenciários acidentários e do uso do Sistema Único de Saúde.  

Dados da Fiscalização 

A análise de acidentes de trabalho é parte importante do planejamento da SIT e é 

executada por Auditores-Fiscais do Trabalho em todas as Unidades descentralizadas da 

Inspeção do Trabalho. Com o desenvolvimento da Atividade, busca-se reduzir os índices de 

acidentalidade e adoecimento por meio de uma efetiva intervenção no ambiente de trabalho, 

reduzindo ou eliminando os riscos através da fiscalização do cumprimento das normas de 

Segurança e Saúde no Trabalho, em especial das Normas Regulamentadoras (NR).  
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Figura 21. Quantidade de acidentes e doenças do trabalho analisados nos últimos 04 anos.  

Ações regressivas para ressarcimento do erário 

Importante destacar que os relatórios de análises de acidentes do trabalho, a partir da 

identificação dos fatores causais, são importantes documentos utilizados tanto pela própria 

Administração Pública quanto por terceiros (empregadores e trabalhadores), subsidiando e 

instruindo, ademais, as ações de outros órgãos estatais, a exemplo da Advocacia Geral da União 

(AGU) para a propositura das ações regressivas. 

As ações regressivas são propostas pela Procuradoria-Geral Federal a fim de obter o 

ressarcimento das despesas com prestações sociais, concedidas em face dos acidentes do 

trabalho ocorridos em que for constatada a responsabilidade do empregador. Com fulcro no 

disposto no art.120 da Lei nº 8.213/91, estabelece que "nos casos de negligência quanto às 

normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e 

coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis". 

 

Figura 22 – Valores decorrentes de ações regressivas acidentárias nos últimos 12 anos.  

(Fonte: Advocacia-Geral da União). 
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2.2.3 Fiscalização do Trabalho em Transportes (GETRAC) 

O Brasil é o país que tem uma das maiores concentrações rodoviárias de transporte de 

cargas e passageiros, dentre as principais economias mundiais. Além disso, de acordo com o 

Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT, publicado anualmente pelo Ministério do 

Trabalho e Previdência, nos últimos 5 anos a atividade de Transporte Rodoviário de Carga 

representou em média 2,2% dos vínculos empregatícios, porém registrou 11,3% do total de 

óbitos em acidentes de trabalho. Isso revela um número de casos bastante expressivo. 

Registre-se, em comparação, que a Construção Civil, segundo lugar em número absoluto 

de óbitos, registrou 2,3% dos óbitos no período em um universo de 1,7% do total de vínculos. 

Portanto, as taxas de mortalidade nessa atividade são significativamente mais elevadas que a 

taxa nacional, como se observa na tabela a seguir.   

Taxa de Mortalidade por Acidente do Trabalho - 2016 a 2020. 

Ano Nacional Transporte Rodoviário de 

Cargas 

2016 5,57 26,67 

2017 5,11 29,12 

2018 5,08 24,44 

2019 5,15 25,02 

2020 4,70 26,59 

  

Figura 23 – Taxa de mortalidade por acidente do trabalho.  

Fonte: Anuários Estatísticos de Acidentes do Trabalho – AEAT. 

 

Diante desse cenário, a SIT vem desenvolvendo estratégias para contribuir com a redução 

da quantidade de acidentes no setor. Em 2014, foi criado, por meio da Portaria MTE nº 416, o 

Grupo Especial de Fiscalização do Trabalho em Transportes (GETRAC).  

Trata-se de grupo composto por Auditores-Fiscais do Trabalho, que além de atuar 

estrategicamente em âmbito nacional, também fornece apoio às Superintendências Regionais 

do Trabalho no aprimoramento das fiscalizações no setor de transportes. 

Ao GETRAC compete promover condições de trabalho adequadas e prevenir infrações à 

legislação trabalhista, especialmente à sobrecarga laboral e outras que representem risco à 
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segurança e à saúde dos trabalhadores, inspecionando o setor e as atividades de transporte de 

cargas e de passageiros nos modais rodoviário, aéreo e ferroviário e os embarcadores de grande 

porte, consignatários de cargas, operadores de terminais de carga, operadores de transporte 

multimodal de cargas e agentes de cargas. 

Dados da Fiscalização 

No ano de 2021, o GETRAC fiscalizou 107 estabelecimentos e analisou 07 acidentes no 

setor de transportes.  Além disso, as fiscalizações para verificação   das condições mínimas de 

segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, de repouso e de descanso dos motoristas 

profissionais nos embarcadores e destinatários de cargas alcançaram 73 localidades espalhadas 

pelo Brasil, beneficiando mais de 5.000 caminhoneiros por dia.  Esse trabalho, em especial, 

merece destaque por permitir a adequação dessas áreas de uso comum pelos trabalhadores do 

setor, beneficiando milhares de motoristas por todo o país. 

 

2.2.4 Fiscalização do Trabalho Portuário e Aquaviário  

 

O trabalho portuário e aquaviário é de importância estratégica para a economia do país, 

representa a principal via de importação e exportação de produtos, e compreende uma gama de 

atividades como: navegação, pesca embarcada, operação portuária, extração de petróleo e 

demais minerais por meio de plataformas marítimas ou com uso de qualquer forma de 

embarcação, bem como, seus serviços de apoio, construção e reparação naval, além de qualquer 

outra atividade econômica que envolva o trabalho embarcado ou que seja diretamente conexa à 

atividade portuária ou de navegação.  

Essas atividades desenvolvem-se em diferentes ambientes de trabalho e expõem os 

trabalhadores a uma diversidade de riscos ocupacionais, tais como trabalho em altura, condições 

ergonômicas danosas, agentes físicos e químicos agressivos, trabalho em espaços confinados, 

operações de grandes estruturas, movimentação de cargas, além de excesso de jornada de 

trabalho e utilização de trabalhadores avulsos e terceirizados, muitos dos quais sem a devida 

formalização das relações de trabalho.  

Diante desse contexto, a Inspeção do Trabalho tem atuado de maneira permanente no setor, 

com o desenvolvimento de atividade obrigatória específica nos estados que abrigam as 
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principais operações portuárias e aquaviárias do país, com o objetivo de promover o trabalho 

decente, formal e seguro, por meio de inspeções regulares das condições de trabalho nas 

atividades relacionadas, atendendo não só a missão institucional da Inspeção do Trabalho, como 

também os compromissos do país perante a comunidade internacional. 

Dados da Fiscalização 

Em 2021, mesmo com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, foram 

realizadas 1.415 fiscalizações em que se verificou o cumprimento de itens das Normas 

Regulamentadoras nº 29 (Trabalho Portuário), nº 30 (Trabalho Aquaviário), nº 34 (Condições e 

meio ambiente de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval) e nº 37 

(Plataformas de Petróleo). Constata-se a retomada das fiscalizações que foram impactadas, 

especialmente em 2020, pela pandemia da COVID-19. 

 

Figura 24 - Número de fiscalizações em itens de NRs 29, 30, 34 e 37. 

 Fonte: RADAR SIT – consulta realizada em 13/04/2022. 

 

2.2.5 Programa de Alimentação do Trabalhador 

 

Em 2021, foram realizadas 123 ações fiscais em estabelecimentos integrantes do PAT. 

Atualmente, o PAT conta com aproximadamente 290.000 empresas beneficiárias, alcançando 

mais de 23 milhões de trabalhadores. 

Nas fiscalizações, os Auditores-Fiscais do Trabalho verificam todos os aspectos relacionados 

à execução do PAT, especialmente em relação ao valor que cada funcionário recebe de benefício, 

às contribuições efetuadas por cada trabalhador, à qualidade nutricional do alimento fornecido, 
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e à gestão dos demais integrantes do programa, como os fornecedores dos instrumentos de 

pagamento. Ao identificar irregularidades, os Auditores-Fiscais do Trabalho adotarão as 

medidas administrativas necessárias, que podem ser desde a autuação até a lavratura do 

relatório circunstanciando propondo o cancelamento da inscrição ou do registro da pessoa 

jurídica participante do programa, a fim de coibir a execução inadequada do PAT. 

O Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT), foi instituído pela Lei 6.321/76, em um 

cenário nacional de desnutrição e subnutrição de grande parcela dos trabalhadores do país. 

Acredita-se que por meio de uma alimentação saudável, o trabalhador poderia realizar, de forma 

mais eficiente, as atividades físicas, intelectuais e sociais associadas às suas funções no ambiente 

de trabalho, aumentando a sua produtividade e reduzindo o risco da ocorrência de acidentes de 

trabalho e problemas derivados, como o absenteísmo e a rotatividade. 

Dessa forma, o Programa promove a segurança alimentar dos trabalhadores brasileiros e 

representa, há mais de 40 anos, a maior e mais bem-sucedida política nutricional do mundo, 

tornando-se referência para a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Exerce um 

importante papel social ao incentivar que cada vez mais empresas ofereçam aos seus 

trabalhadores uma dieta equilibrada, propiciando a eles e seus familiares mais qualidade de vida. 

É direcionado especialmente aos trabalhadores de baixa renda, assim considerados aqueles 

que recebem até 05 salários-mínimos, e considerados, portanto, mais vulneráveis do ponto de 

vista da segurança alimentar. 

O Programa possui adesão voluntária e concede incentivos fiscais, especialmente, às 

empresas que tributam pelo lucro real, que podem abater os valores gastos com o Programa até 

o limite máximo de 4% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ devido, nos termos do art. 5º 

da Lei 9.532/97.  

Atualmente, o PAT conta com aproximadamente 290.000 empresas beneficiárias, alcançando 

mais de 23 milhões de trabalhadores. 

2.2.6  Revisão de Normas Regulamentadoras 

 

Em 2021, dando continuidade ao processo de revisão das Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Saúde no Trabalho iniciado em 2019, foram realizadas 9 consultas públicas e 

tomadas públicas de subsídios e publicados 12 Relatórios de Análise de Impacto Regulatório 

(AIR da NR 5; NR 6; NR 10; NR 13; NR 17; NR 19; NR 22; NR 29; NR 30; NR 33; NR 36; e NR 37). 



 

 

39 Subsecretaria de Inspeção do Trabalho apresenta: Ano Fiscal Trabalhista 2021 

Todos os relatórios produzidos estão disponibilizados no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/air/relatorios-de-air/seprt/strab/sit. 

Foram publicadas as revisões das seguintes Normas Regulamentadoras:  

• NR-05 – CIPA;  

• NR-17 – Ergonomia;  

• Anexos da Norma Regulamentadora n.º 09 (NR-09) - Avaliação e Controle das 

Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos;  

• Atualização do anexo II da Norma Regulamentadora n.º 09 (NR-09) - que migrou 

para a NR 20 (como Anexo IV);  

• NR-19 – Explosivos;  

• NR-30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário;  

• NR37 – Plataformas de Petróleo;  

• NR29 – Trabalho portuário (em tramitação para publicação). 

Vale destacar que todo o processo de revisão está sendo conduzido em ambiente tripartite, 

com participação de trabalhadores e empregadores, sob o tripé de simplificação, 

desburocratização e harmonização, sem deixar de garantir a necessária segurança e saúde do 

trabalhador, com o intuito de se alcançar um sistema normativo protetivo íntegro, harmônico e 

moderno, que reduza o custo Brasil e favoreça a geração de emprego e renda, reduzindo a 

quantidade de acidentes de trabalho, de modo a garantir proteção e segurança jurídica para 

todos. 

2.2.7 Certificados de Aprovação dos Equipamentos de Proteção Individual 

 

Além do processo de elaboração/revisão normativa, a Inspeção do Trabalho, através da 

Coordenação de Normatização (CNOR) da Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho 

(CGSST) é responsável pela análise dos requerimentos de emissão e renovação dos Certificados 

de Aprovação (CA) dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

O processo de análise compreende uma gama de atividades, quais sejam: 

• análise de requerimentos de CA;  

• resposta a demandas encaminhadas pelos administrados no endereço 

eletrônico epi.sit@economia.gov.br e consultas via processo SEI;  

• aperfeiçoamento da regulamentação; e 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/air/relatorios-de-air/seprt/strab/sit
mailto:epi.sit@economia.gov.br
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• reuniões com envolvidos na matéria: fabricantes e importadores; 

laboratórios e Organismos de Certificação de Produto (OCP); outros 

órgãos, dentre outros.  

Importante destacar o trabalho de elaboração do Regulamento para Avaliação da 

Conformidade de Equipamentos de Proteção Individual por Certificação (Regulamento 

Principal) que culminou na publicação da Portaria MTP nº 549, de 09 de março de 2022. 

Esse normativo estabelece, no âmbito do próprio Ministério do Trabalho e Previdência 

(MTP), o regramento para avaliação da conformidade, por certificação, de equipamentos que 

envolvam grau de risco elevado.  

Os quadros a seguir apresentam o quantitativo de processos de CA e os resultados das 

análises realizadas, no tocante ao exercício de 2021: 

Processos de CA 

Processos recebidos  4.263 

Processos complementares 

(resposta a indeferimentos) 
200 

Processos analisados 4.318 

 

Resultados de Análises 

Emissão de CA 1.937 

Renovação de CA 2.070 

Alteração de CA 390 

Indeferimentos 357 

Prorrogação de CA 24 

Total: 4.778 

 

Figuras 25 e 26 – Quantidade de processos relativos a certificado de aprovação de EPI e suas análises, em 2021. 

Fonte: SIT 
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2.3 Coordenação-Geral de Integração Fiscal (CGIF) 

2.3.1 Autodiagnóstico Trabalhista 

O Autodiagnóstico trabalhista, lançado pela SIT em 2021, é um serviço gratuito e opcional 

de orientação para empregadores que queiram verificar se estão em conformidade com a 

legislação trabalhista, e foi desenvolvido especialmente para pequenos empresários, embora 

grandes e médias empresas, empregados e trabalhadores, profissionais autônomos e entidades 

de classe sejam usuários potenciais. 

Para realizar o Autodiagnóstico Trabalhista basta acessar a ferramenta digital, disponível 

através do endereço https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-autodiagnostico-trabalhista, 

responder as perguntas e, ao final, utilizar os arquivos que o autodiagnostico produzir, inclusive 

o plano de melhorias das medidas trabalhistas, conforme interesse do usuário. 

2.3.2 Capacitação e Divulgação 

A Escola Nacional da Inspeção do Trabalho (ENIT) é a unidade da Subsecretaria de Inspeção 

do Trabalho responsável pela capacitação dos Auditores-Fiscais do Trabalho e difusão de 

conhecimento à sociedade sobre as áreas de competência institucional da Inspeção do Trabalho. 

 

Figura 27 – Portal ENIT 

Ao longo do ano de 2021, foram desenvolvidos 87 (oitenta e sete) cursos para a carreira de 

Auditoria-Fiscal do Trabalho, totalizando 1.075 (mil e setenta e cinco) participantes capacitados 

com 3.682 (três mil seiscentas e oitenta e duas) certificações emitidas (média de 3,42 cursos 

realizados por participante). Todos os cursos foram executados na modalidade de educação à 

distância em ambiente virtual com acesso restrito à carreira, https://enit.trabalho.gov.br/ead/. 

https://enit.trabalho.gov.br/ead/
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O ambiente educacional aberto à sociedade, https://ead.sit.trabalho.gov.br/ , foi inaugurado 

no último trimestre de 2021 com a oferta de dois cursos que totalizaram 799 (setecentos e 

noventa e nove) participantes.  O ambiente também é utilizado para a certificação de 

participação da audiência nos eventos ao vivo promovidos pela ENIT. 

O Canal Youtube da ENIT, https://youtube.com/enit-escola, teve um crescimento de 42% no 

número de subscritores em 2021, sendo atualmente o canal de Escola de Governo com o maior 

número de inscritos, mais de 45 mil em janeiro de 2022.  

Estatísticas em 2021  

Visualizações: 748.009, crescimento de 29% em relação ao ano anterior; tempo de 

visualização em horas: 181.213, crescimento de 96%; número de eventos ao vivo realizados: 37, 

crescimento de 32%. 

 

Figura 28 – Revista ENIT 

A Revista da ENIT teve a sua 5ª edição publicada em dezembro de 2021, com 14 artigos 

selecionados após dupla revisão por pareceristas, destacando o tema Segurança e Saúde no 

Trabalho. A Revista possui também uma seção reservada às boas práticas na Inspeção do 

Trabalho, onde são abordados temas mais diretamente relacionados às atividades 

desenvolvidas.  Esta e as demais edições anuais e gratuitas estão disponíveis no endereço 

https://enit.trabalho.gov.br/revista/. 

O processo de planejamento das ações de capacitação desenvolvidas pela ENIT é realizado 

de forma integrada ao desenvolvimento do planejamento anual da Inspeção do Trabalho após 

pesquisa conduzida junto às unidades regionais, sendo as Coordenações de projeto das áreas 

https://ead.sit.trabalho.gov.br/
https://youtube.com/enit-escola
https://enit.trabalho.gov.br/revista/
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temáticas da SIT e as Coordenações-Gerais responsáveis pela validação dos projetos técnicos 

sugeridos. 

2.3.3 Radar SIT 

O RADAR SIT é um painel que permite a qualquer usuário com acesso à Internet consultar 

estatísticas e informações relevantes acerca da atuação da Auditoria-Fiscal do Trabalho. 

 

Figura 29 – Página Inicial do Radar SIT 

No ano de 2021 foi disponibilizado um novo painel no RADAR SIT, disponível em 

https://radarsit.economia.gov.br/extensions/RadarSIT/RadarSIT.html, com dados e 

estatísticas referentes a acidentes do trabalho e doenças ocupacionais ocorridos no Brasil, que 

consolida dados das Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) e disponibiliza informações 

em cinco seções: evolução temporal, atividades econômicas, regiões (distribuição geográfica), 

perfil acidentário e Código Brasileiro de Ocupações.  

https://radarsit.economia.gov.br/extensions/RadarSIT/RadarSIT.html
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Figura 30 - RADAR SIT – Aba Acidentes de Trabalho, diversas seções acessíveis. 

 

Além disso, é possível acessar, por meio do RADAR SIT, informações e dados de fiscalizações 

referentes à fiscalização de FGTS, inclusão de pessoas com deficiência e reabilitadas no mercado 

de trabalho, combate ao trabalho em condição análoga a de escravo, tráfico de pessoas e, ainda, 

temas relacionados à saúde e segurança no trabalho. 

 

3. DESTAQUES 
 

3.1 Domicílio Eletrônico Trabalhista 
 

A Lei nº 14.261, de 16 de dezembro de 2021, acrescentou o artigo 628-A à Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), instituindo o domicílio eletrônico trabalhista, que representa um avanço 

considerável para a Inspeção do Trabalho, possibilitando-lhe maior celeridade, agilidade, 

certificação de suas notificações e economia ao erário, bem como o aprimoramento de seus 

fluxos de trabalho. Com a previsão normativa definida, o sistema para emissão de notificações e 

recebimento de documentos encontra-se em desenvolvimento. 

O Domicílio tem por objetivos cientificar o empregador de quaisquer atos administrativos, 

ações fiscais, intimações e avisos em geral e   receber, por parte do empregador, documentação 

eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de 

processos administrativos, reduzindo entraves burocráticos para o cidadão e aumentando o 

alcance da fiscalização pelo Estado. 
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3.2 FGTS Digital 
 

 

O projeto FGTS Digital objetiva o aperfeiçoamento dos processos de arrecadação, prestação 

de informações aos trabalhadores e aos empregadores, fiscalização, apuração, lançamento e 

cobrança dos recursos do FGTS, além de criar canal de comunicação entre a Inspeção do 

Trabalho e o administrado. O sistema, em desenvolvimento desde 2021, deve ser disponibilizado 

até o segundo semestre deste ano de 2022. 

Um passo importante foi dado em setembro de 2021, com o Acordo de Cooperação Técnica 

firmado entre o Ministério do Trabalho e Previdência e a Caixa Econômica Federal para 

contratação de empresa de tecnologia, prestadora de serviço, que será responsável pela 

conclusão do desenvolvimento e sustentação da Plataforma FGTS Digital. 

3.3 Operação Resgate 

 

Em janeiro de 2021, em alusão à Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, mais de 

100 Auditores-Fiscais do Trabalho participaram, em todo o país, da Operação Resgate, iniciativa 

realizada pela Inspeção do Trabalho junto a outros órgãos com foco no combate ao trabalho 

análogo ao escravo, como a Polícia Federal (PF), o Ministério Público do Trabalho (MPT), o 

Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU).  

Foram realizadas 128 ações fiscais, distribuídas em 22 unidades da federação. Além da 

disponibilização de cinco equipes coordenadas pela DETRAE, que atuaram nos estados do Acre, 

do Mato Grosso, do Pará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina, a operação 

contou com outras 22 equipes organizadas e compostas por Auditores-Fiscais do Trabalho 

lotados nas Superintendências Regionais dos seguintes estados: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, 

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Assim, efetivo total mobilizado pela 

SIT foi de 101 Auditores-Fiscais do Trabalho. 

 Em suas 128 fiscalizações, a Inspeção do Trabalho alcançou um total 1.406 (mil quatrocentos 

e seis) trabalhadores, constatando que 55% destes (785) estavam sem o devido registro do 

contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social, e 9,6% (136) foram submetidos a 
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condições análogas à escravidão. Os empregadores flagrados submetendo trabalhadores a essas 

condições foram notificados a interromper as atividades e a rescindir os contratos de trabalho, 

formalizando-os retroativamente, bem com a pagar as verbas salariais e rescisórias devidas aos 

trabalhadores, que somaram 452 mil reais. 

Também foram alcançados 35 migrantes internacionais, sendo cinco destes em situação 

análoga à escravidão.  

 

 

Aponte a câmera do celular para o QR CODE 

e saiba mais sobre a Operação Resgate 

 

 

3.4 Ações Especiais Setoriais  

 

As Ações Especiais Setoriais (AES) constituem uma abordagem estratégica para atuação em 

atividades, temas ou setores econômicos, cujo diagnóstico indique irregularidades reiteradas ou 

elevados níveis de acidentalidade ou adoecimento ocupacional, ensejando abordagem coletiva 

pela Inspeção do Trabalho. Trata-se de uma ferramenta que consagra e implementa o modelo 

estratégico de cumprimento. 

Nessa perspectiva, em 2021, ao menos uma atividade ou projeto de cada uma das unidades 

regionais da inspeção do trabalho foi executada utilizando-se dessa estratégia diferenciada, com 

abordagem precipuamente coletiva e preventiva.  

Cumpre ainda salientar que, nas Diretrizes do planejamento de 2021, que são executadas em 

2022, deu-se mais um passo na implementação desse processo de modernização, visto que cada 

unidade regional passou a ter ao menos duas atividades ou projetos, um na área de legislação e 

outro na área de Segurança e Saúde no Trabalho, sendo executados com a utilização das Ações 

Especiais Setoriais. 

Esses projetos compreendem uma fase de diagnóstico dos principais problemas trabalhistas 

do setor ou atividade e um amplo debate com o setor escolhido, com objetivo de estabelecer e 
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aprofundar um prognóstico das relações trabalhistas, inclusive na área de Segurança e Saúde do 

Trabalho e obter, por parte de todos, a observância às normas trabalhistas. 

Em regra, as AES materializam-se por meio de ações coletivas para prevenção e saneamento 

de irregularidades, através de iniciativas que vão além do modelo das ações tradicionais de 

fiscalização propriamente ditas, privilegiando o diálogo setorial e interinstitucional, permitindo 

a construção coletiva de soluções. A título meramente exemplificativo, consideram-se ações 

coletivas para prevenção e saneamento, dentre outras: 

• O estabelecimento de parcerias com entidades representativas de trabalhadores e 

empregadores; 

• O compartilhamento de diagnóstico setorial sobre irregularidades trabalhistas (por 

exemplo, índices de informalidade e de Trabalho Infantil, potencial de inclusão de 

aprendizes e pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, recorrência de trabalho 

análogo ao de escravo), bem como sobre acidentalidade e adoecimento 

ocupacionais, entre outros; 

• A realização de eventos de orientação às representações das partes interessadas; 

• A promoção do diálogo social por meio da realização de encontros periódicos para 

construção coletiva de soluções para a superação dos problemas identificados; 

• A atuação integrada com outros órgãos da administração pública federal, estadual, 

distrital e municipal, com vistas ao compartilhamento de informações e à atuação 

conjunta na construção coletiva de soluções para os problemas concernentes a cada 

área de atuação. 

Após ampla fase de diálogo setorial, são emitidas as denominadas Notificações Especiais 

Setoriais, com os atributos normativos trabalhados na fase de ações coletivas, individualizando 

as orientações e comandos aos empregadores alcançados. 

Por último, são realizadas as fiscalizações propriamente ditas para verificação do 

cumprimento das Notificações Especiais Setoriais, oportunidade em que se pode atestar, ainda, 

a efetividade da abordagem metodológica e preventiva das ações especiais setoriais 

precedentes. 
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3.4.1 Ações Especiais Setoriais – Combate ao trabalho infantil  

 

Dentre as atividades desenvolvidas no bojo da estratégia das Ações Especiais Setoriais, 

merecem destaque as realizadas, em forma de projeto piloto, na atividade de combate ao 

trabalho infantil, nos estados do Espírito Santo e do Maranhão. Os resultados alcançados foram 

expressivos, conforme abaixo demonstrado: 

 

Espírito Santo 

Foram constatados em situação de trabalho infantil 182 crianças e adolescentes, sendo 

18 com idade entre 8 e 13 anos, os quais foram encaminhados para a Secretaria de Assistência 

Social do Município de Vitória para inclusão em políticas públicas e assistenciais (especialmente 

o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, serviços de saúde, retorno à escola e 

programas ligados à educação) e outros 164 adolescentes com 14 anos ou mais, grande parte 

destes foram efetivamente inseridos na Aprendizagem Profissional.   

 

Maranhão 

Foram constatados em situação de trabalho infantil 21 crianças e adolescentes, sendo 05 

com idade entre 8 e 12 anos e 16 com 14 anos ou mais. Dentre estes adolescentes, mais da 

metade foi efetivamente inserida na Aprendizagem Profissional. 

 

    

Figura 31 - Ações Fiscais de combate ao trabalho infantil em feiras livre nos Estados  

do Espírito Santo e Maranhão, no âmbito das Ações Especiais Setoriais. 
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Figura 32 - Adolescentes egressos do trabalho infantil durante curso de aprendizagem profissional,  

decorrente das Ações Especiais Setoriais. 

 

 

3.5 Termo de compromisso – Aprendizagem Profissional 

 

Em 2021, foram firmados Termos de Compromisso com grandes empresas, com o 

objetivo de buscar soluções para inclusão de aprendizes, em especial egressos do trabalho 

infantil e pessoas com deficiência. Neste sentido, vale destacar o compromisso firmado pela 

Petrobrás com a Auditoria Fiscal do Trabalho, que resultou na contratação de 435 aprendizes 

por aquela empresa, em 11 estados da federação e no DF (Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e 

São Paulo), sendo 46 vagas ocupadas por aprendizes pessoas com deficiência e 94 vagas por 

adolescentes egressos de Trabalho Infantil. 

 

3.6 Criação da Coordenação Nacional de Combate à Discriminação e 

Promoção da Igualdade de Oportunidades no Trabalho  

A competência dos Auditores-Fiscais do Trabalho para a atuação no combate à 

discriminação, assédio e violências no mundo do trabalho, bem como na promoção de igualdade 

de oportunidades, tem como base a Constituição Federal de 1988, a Consolidação das Leis do 
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Trabalho, a Lei 9029/95, o Regulamento da Inspeção do Trabalho (Decreto 4.552/2002) e a 

Convenção nº 81 da OIT.  

Em relação à estrutura da atividade de combate à discriminação e promoção da igualdade de 

oportunidades no trabalho no âmbito da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, a 

Coordenação Nacional de Combate à Discriminação e Promoção da Igualdade de Oportunidades 

foi criada, no segundo semestre de 2021, com o objetivo de implementar de forma mais 

estruturada, no âmbito da Inspeção do Trabalho, ações que visem à eliminação das diferentes 

formas de manifestação da discriminação e assédio nas relações de trabalho, com vistas à 

promoção da igualdade de oportunidades no trabalho entre os diferentes grupos sociais. 

 

3.7 Fichas de Segurança e Saúde no Trabalho para os MEI  

 
Com o objetivo de relacionar os principais perigos e riscos comumente presentes nas 

atividades do microempreendedor individual (MEI), bem como as medidas de prevenção e 

proteção a serem adotadas para resguardar sua saúde e integridade física de seu empregado, 

quando houver, foram criadas, até o momento, 39 Fichas MEI que abrangem as mais diversas 

atividades econômicas. Todas as fichas estão disponíveis para visualização em 

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/pt-br/composicao/orgaos-

especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/fichasMEI. 

 

4. OUTRAS ATIVIDADES 
 

4.1 Regulamentação da Convenção do Trabalho Marítimo – MLC 

 

Também nesse ano foi dado início ao trabalho de regulamentação da Convenção do 

Trabalho Marítimo (MLC/2006), importante instrumento normativo para o setor aquaviário, 

promulgado pelo país em 09 de abril de 2021 e com início de vigência a partir do dia 07 de maio 

de 2021. 

Em vigor no plano internacional desde agosto de 2013, a Convenção do Trabalho 

Marítimo consolida e atualiza mais de 60 Convenções, Recomendações e Protocolos adotados 

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/fichasMEI
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/fichasMEI
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pela Organização Internacional do Trabalho sobre o trabalho marítimo, preservando todos os 

direitos trabalhistas já conquistados e facilitando a sua forma de implementação. Em seu texto 

são estabelecidos requisitos e condições mínimas de trabalho para a gente do mar, tais como 

disposições sobre idade mínima para o trabalho, remuneração, alojamento, jornada, contrato de 

trabalho, proteção à saúde e assistência médica.  

No Brasil, o texto da Convenção foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 65, de 17 de 

dezembro de 2019 e, em 07 de maio de 2020, o Estado Brasileiro depositou, junto ao Diretor-

Geral da Repartição Internacional do Trabalho, o respectivo instrumento de ratificação. Em 09 

de abril de 2021, o texto foi promulgado pelo Decreto nº 10.671, incorporando-se ao 

ordenamento jurídico brasileiro.  

O trabalho de regulamentação para efetiva implementação da MLC,2006 no Brasil está 

sendo desenvolvido por um Grupo de Trabalho integrado por Auditores-Fiscais do Trabalho e 

constituído especificamente para este fim. Até o momento, já foram publicadas as Portarias 

SEPRT/ME nº 5.227, de 06 de maio de 2021, e MTP nº 994, de 23 de dezembro de 2021, ambas 

disciplinando a validade dos certificados obtidos por navios brasileiros em relação ao 

cumprimento das disposições constantes desta Convenção. 

 

4.2 Divulgação de orientações para promoção do Trabalho Decente 
 

Foram realizadas ações de sensibilização e mobilização sobre os temas trabalho infantil 

e trabalho análogo ao de escravo em todo o Brasil, com destaque, no primeiro caso, para o 

webinário realizado pela SIT alusivo ao dia 12/06 (Dia Mundial de Combate ao Trabalho 

Infantil) e ao Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, a transmissão aconteceu 

pelo Canal de Youtube da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho (ENIT) e está disponível para 

acesso no link: https://www.youtube.com/watch?v=xd5beiDAtSM . No que tange tanto ao 

combate do trabalho infantil e do trabalho escravo, vale destacar a disponibilização no e-Social 

e no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital de orientações sobre o trabalho infantil e a 

divulgação da cartilha “Será que estou sendo vítima de trabalho escravo?”, disponível em 5 

idiomas (português, espanhol, inglês, francês e árabe). A disponibilização das informações no 

aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, tem alcance estimado de 40 milhões de usuários.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xd5beiDAtSM
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4.3 Campanha Proteja o Trabalho (SIT/OIT/OIM/ACNUR) 

 
Em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização Internacional 

para as Migrações (OIM) e Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) deu-se continuidade à 

Campanha “Proteja o Trabalho”, com novas transmissões on-line e cartilhas sobre medidas 

adotadas nas relações de trabalho e emprego durante a pandemia (gov.br/trabalho/pt-

br/proteja), dentre as quais a cartilha disponibilizada no aplicativo da Carteira de Trabalho 

Digital. Em 2021, foram abordados os temas “Trabalho Escravo”, “Trabalho Temporário” e 

“Trabalho Doméstico”.  

 

 

Aponte a câmera do celular para o QR CODE 

e saiba mais sobre a Campanha Proteja o Trabalho 

 

 

 

4.4 Capacitação para Sociedade para Prevenção de Acidentes de Trabalho 
 

 

A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) promoveu duas edições do evento Semana 

CAPACITA SIT, no âmbito das ações da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho (CANPAT) 2021. O evento destinou-se a profissionais de segurança e saúde no 

trabalho, trabalhadores, empregadores, estudantes e todos aqueles interessados em ambientes 

de trabalho seguros e saudáveis e que desejassem aprofundar seus conhecimentos. 

Realizou-se ainda 40 eventos on-line em 2021, sendo a metade relacionada a SST, com mais 

de 600 mil visualizações no total. Além disso, com intuito de ampliar o alcance das ações de 

orientação ao administrado e promover a difusão de conhecimentos relacionados às áreas de 

competência institucional da Inspeção do Trabalho, a ENIT, através do canal youtube.com/enit-

escola, realizou 37 eventos ao vivo e produziu 709 videoaulas, atingindo 15.188 subscritores e 

alcançando 748.009 visualizações em 181.213 horas de visualização.  

 



 

 

53 Subsecretaria de Inspeção do Trabalho apresenta: Ano Fiscal Trabalhista 2021 

4.5 Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho  

 

A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CANPAT) é promovida pela 

Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), e se constitui em um conjunto articulado de ações 

voltadas a promover e implementar a prevenção de acidentes e doenças do trabalho em nosso 

País, em benefícios de trabalhadores, empregadores e toda a sociedade brasileira. 

A execução da CANPAT é responsabilidade da Inspeção do Trabalho e está prevista no Art. 

155 da CLT e na Norma Regulamentadora nº 01. De fato, tão importante quanto a constituição 

de boas normas de segurança e saúde para a segurança e saúde dos trabalhadores brasileiros, é 

a sua divulgação e efetiva aplicação, o que fará com que vidas sejam preservadas e a 

competitividade de nossas empresas seja cada vez mais forte.   

É consenso, em todo o mundo, que ambientes de trabalho seguros e sadios são mais 

produtivos e tornam as empresas mais competitivas e sustentáveis. A preocupação com o 

desenvolvimento sustentável estará cada vez mais presente e a interface da atuação empresarial 

com o “meio ambiente do trabalho” seguirá o mesmo caminho. Deseja-se que as relações de 

trabalho possam se dar em forma equilibrada e justa, com métodos de produção de bens e 

serviços social e ambientalmente aceitos.  

Em 2021, a CANPAT deu destaque à importância da Segurança e 

Saúde do Trabalho para o desenvolvimento de nosso País, como condição 

para aumento da qualidade de vida dos trabalhadores e competitividade 

das empresas. A campanha foi direcionada para reforçar que Segurança e 

Saúde no Trabalho é um valor para o país, considerando que uma parcela 

significativa da sociedade não compreende ainda a importância da 

prevenção de acidentes e doenças, bem como desconhece suas 

consequências negativas, que impactam a todos. Assim, no ano passado o 

tema foi “Segurança e Saúde no Trabalho – Um valor para o Brasil”. 

A CANPAT ocorre anualmente de abril a dezembro, e se materializa por intermédio de 

seminários, palestras, debates, publicações e operativos fiscais em todas as regiões do Brasil, por 

iniciativa SIT, das Superintendências Regionais e instituições parceiras, contando com a 

participação de empregadores, trabalhadores, prevencionistas e público interessado.  
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Considerando as restrições advindas com a pandemia, as atividades, desde 2020, passaram a ser 

realizadas em eventos on-line. 

Em 2021 foram realizados 11 eventos, todos no canal da Escola Nacional da Inspeção do 

Trabalho (ENIT) no YouTube, sendo que 03 eventos trataram especificamente de capacitação, 

contando com mais de uma aula-tema, destinada em especial aos profissionais que atuam na 

área de Segurança e Saúde no Trabalho que laboram nas empresas pelo País. Foram 

contabilizados, até 31/12/2021, 237.835 acessos a esses eventos, representando um 

incremento de 90,14% em relação ao ano de 2020, indicando um acerto na escolha por eventos 

técnicos. Todas as lives estão disponibilizadas no canal da ENIT no Youtube (youtube.com/enit-

escola) e na página da SIT na internet (gov.br/sit).  

Dentre as atividades realizadas em 2021, destacamos os eventos sobre as novas normas 

regulamentadoras, em especial a NR-01, com o GRO e PGR, bem como as Semanas Capacita SIT, 

cujos eventos foram em forma de aula. Disponíveis em: youtube.com/enit-escola e gov.br/sit. 

 

Figura 33 - Atividades desenvolvidas durante a CANPAT. 

Conforme já mencionado, a CANPAT é uma iniciativa da Subsecretaria de Inspeção do 

Trabalho, com a parceria de diversas instituições que vislumbram meio ambiente de trabalho 

mais equilibrado, seguro, saudável, e as consequências daí advindas. Os eventos são públicos, 

gratuitos e são destinados a trabalhadores, empregadores, prevencionistas e a todo o público 

interessado.    
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4.6 Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas  

 

Figura 34 – Arte do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. 

No intuito de implantar uma cultura de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, a 

Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), com o apoio de parceiros institucionais, incluiu 

como um dos eixos da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CANPAT), 

desde 2018, o cumprimento do disposto na Lei Federal 12.645/2012, que instituiu o dia 10 de 

outubro como o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas (DNSSE).Trata -se de atividades 

realizadas no ambiente educacional junto aos alunos, tais como palestras, concursos de frase ou 

redação, eleição de representante da comissão para prevenção de acidentes (cipeiro escolar) e 

visitações guiadas às empresas.  Essas atividades envolvem a inspeção do trabalho, Secretarias 

Municipais e Estaduais de Educação, demais entidades governamentais e não governamentais, 

bem com os corpos docente e discente das instituições de ensino. 

 

DNSSE 2021 - Aula relacionada a segurança e saúde  

 

 

Figura 35 – Registro de aula com abordagem de SST. 
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Anualmente a SIT prepara e disponibiliza aos professores da rede escolar pública e 

privada um material de apoio para a realização de atividades sobre prevenção de acidentes e 

doenças no Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas (DNSSE), consiste em uma aula de 

aproximadamente 01 hora de duração, abordando aspectos básicos de segurança e saúde, 

constituído por “Orientações aos Professores”, “Plano de Aula”,” Animação de Apoio”, 

“Regulamento do concurso cultural” e “cartilha de segurança e saúde nas escolas”. 

Esse material fica disponibilizado no endereço SIT na internet (gov.br/dnsse), 

possibilitando aos professores conhecer um pouco mais de segurança e saúde no trabalho e 

tratar do tema com os alunos, tudo separado por segmentos, divididos em Ensino Pré-escolar, 

Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio (EJA/Aprendizagem). 

Em 2021, assim como em 2020, em razão da pandemia, o evento foi disponibilizado 

também on-line, quando as escolas que desejaram puderam transmitir a live promovida pela SIT, 

que ocorreu no dia 08 de outubro, pelo canal da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho – ENIT 

no YouTube. 

 

Figura 36 – Registro de alunos em aula sobre SST. 

O tema do DNSSE 2021 foi “Bullying”, um fenômeno tipicamente escolar.  Para as crianças 

do Ensino Pré-escolar, por causa idade, o tema foi “Regras de Convivência”. Centenas de escolas 

participaram do DNSSE, seja por meio da internet ou presencialmente com ajuda das instituições 

parceiras. Na oportunidade foi realizado concurso cultural, tendo participação massiva dos 

estudantes, com o recebimento de mais de 10.000 trabalhos.  

Foi produzido um e-book com diversos trabalhos dos estudantes, que se encontra 

disponível em gov.br/dnsse. Abaixo, destacamos alguns desenhos apresentados pelos 

estudantes:   
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Figura 37 – Desenho apresentado pela estudante Agnes B. A. Costa/SP 

 

Figura 38 – Desenho apresentado pela estudante Daniele M. Fernandes/AM 
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Figura 39 – Desenho apresentado pela estudante Sofia D. A.  Araújo/AM 

 

4.7 Relações Internacionais 

 

A Inspeção do Trabalho brasileira é reconhecida internacionalmente por sua proficiência 

e expertise, sendo considerada referência em diversos fóruns internacionais.  

Nessa perspectiva, com o intuito de coordenar e acompanhar as ações e projetos 

relacionados a entidades e organismos internacionais, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

do Brasil (SIT) constituiu, em agosto de 2020, o núcleo de assessoramento internacional no 

âmbito de seu gabinete.  

O núcleo visa dar apoio e orientar a atuação técnica das Coordenações Gerais nos temas 

com repercussão internacional; acompanhar os projetos internacionais em que a SIT participa; 

atuar estrategicamente com a Coordenação Geral de Relações Internacionais (CORIN), do 

Ministério do Trabalho e Previdência, e com Organismos Internacionais; representar a Inspeção 

do Trabalho em colegiados ou grupos técnicos internacionais; e produzir estudos técnicos. 

 Em 2021, destacaram-se os seguintes projetos e atividades:  

• Grupo Mercado Comum do Mercosul 

Participação nos grupos de trabalho sobre:  

➢ Saúde e Segurança do Trabalho 

➢ Trabalho Infantil 
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➢ Fiscalização do Trabalho 

➢ Trabalho forçado e tráfico de pessoas 

 

• Iniciativa Regional América Latina e Caribe livre do Trabalho Infantil 

Acompanhamento das atividades da Plataforma tripartite de cooperação entre países e 

interlocutores sociais para a erradicação do trabalho infantil. 

 

• Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

Trata-se de cooperação entre Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Princípe e Timor-Leste, nos domínios social, cultural e 

econômico.  

A Comunidade tem promovido a coordenação sistemática das atividades das instituições 

públicas e entidades privadas empenhadas no incremento da cooperação entre os seus Estados-

membros.  

A Inspeção do Trabalho tem participado, especialmente no que diz respeito ao Combate 

ao Trabalho Infantil nos Estados Membros da CPLP. 

 

• Ponto de Contato Nacional da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (PCN) 

Representação institucional responsável por atuar para a implementação das Diretrizes para 

Empresas Multinacionais, construídas no âmbito do Comitê de Investimentos da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

 

• Cooperação SIT – Universidade da Organização das Nações Unidas (CODE 8.7) 

Trata-se de uma plataforma de cooperação liderada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) e pela Universidade da ONU que busca a troca de ideias e experiências para a construção 

de ferramentas informáticas no intuito de contribuir para alcançar os objetivos relacionados com 
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a Meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), que busca a 

erradicação do trabalho forçado, da escravidão moderna, do tráfico de seres humanos e do trabalho 

infantil. 

 

• Memorando de entendimento com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

               A Cooperação tem possibilitado interação sinérgica entre as instituições de modo a 

viabilizar: 

➢ Desenvolvimento de sistemas e soluções tecnológicas: Programa de Gerenciamento 

de Riscos (PGR), Sistema Ipê Infantil, Atualização do Sistema Ipê Trabalho Escravo, 

Desenvolvimento de módulos de Conduta Empresarial Responsável no 

Autodiagnostico Trabalhista; 

➢ Iniciativas de capacitações em conjunto sobre temas afetos à Inspeção do Trabalho e 

Disponibilização de cursos promovidos pela OIT, possibilitando melhor capacitação 

do corpo fiscal; 

➢ Participação de Auditores Fiscais em reuniões técnicas de alto nível. 

 

• Apoio a Promoção do Trabalho Decente nas Cadeias de Abastecimento 

Nacionais e Internacionais  

Tem a finalidade de realizar estudos e levantamento das experiências sobre o tema cadeias 

de abastecimento junto à Auditoria-Fiscal do Trabalho e outras instituições, bem como propor 

estratégias de atuação que tem a finalidade de promover Conduta Empresarial Responsável e 

Trabalho Decente. Há a participação em atividades e projetos específicos sobre esta temática, como 

o Projeto CERALC (Conduta Empresarial Responsável na América Latina e Caribe) organizado 

por OIT, OCDE e ONU. 
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