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                                               RESUMO 

 

Esta monografia é concernente à administração institucional de conflitos decorrentes das demandas 

a respeito de direitos trabalhistas estipulados na legislação brasileira. Utilizei-me para a realização 

desta monografia da observação participante como funcionário de carreira do Ministério do 

Trabalho e Emprego. E no âmbito das relações de acontecimento quanto aos direitos trabalhistas, 

tem-se que a decisão ao fim e ao cabo, cabe ao Juiz do trabalho, figura legal a que o trabalhador não 

tem acesso direto e que como já foi observado, decidirá segundo seu convencimento motivado, 

levando em conta sua íntima convicção, seu argumento de autoridade, e não o desejo resultante de 

um acordo entre as partes que desfavoreça em grande parte o trabalhador.  

 

 

Palavras-chave: 

Trabalho; Empregador; empregado; Conflitos; Direitos trabalhistas. 

 

 

 

 

 

                                         ABSTRACT 
 

This monograph is concerned with the institutional administration of conflicts arising from 

the demands regarding labor rights stipulated in Brazilian legislation. I used to make this 

monograph of participant observation as a career employee of the Ministry of Labor and 

Employment. And in the scope of the relation of event regarding labor rights, it is that the 

decision after all, it is up to the Judge of work, legal figure to which the worker does not 

have direct access and that as already observed, will decide according to his Taking into 

account his deep conviction, his argument of authority, and not the desire resulting from an 

agreement between the parties that greatly undermines the worker. 

key words: Job; Employer, employee; Conflicts; Labor rights. 
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I- Introdução  

Esta monografia é concernente à administração institucional de conflitos decorrentes das 

demandas a respeito de direitos trabalhistas estipulados na legislação brasileira, dentre eles, 

por exemplo, os descumprimentos dos direitos trabalhistas assinalados na Consolidação das 

Leis do Trabalho( CLT) e do elencado nas Normas Regulamentadoras de Segurança e 

Saúde do Trabalho. 

Meu interesse pelo tema teve inicio em decorrência das minhas observações como 

funcionário de carreira do Ministério do Trabalho e Emprego no setor de Inspeção do 

Trabalho, localizado no  Município  de Campos dos Goytacazes( RJ) onde ocupo o cargo 

de Agente de Higiene e Segurança do Trabalho pertencente ao Sistema Federal de Inspeção 

do Trabalho ( SFIT). Minha função é  orientar os empregados,as empresas, os profissionais 

especializados em Segurança e Saúde do Trabalho,principalmente quanto as questões dos 

direitos e obrigações atinentes à área de Segurança e Saúde do Trabalho, e também as 

voltadas à Legislação Trabalhista. 

Pude ao longo dos anos  observar  que as demandas apresentadas pelos trabalhadores 

quanto aos direitos não respeitados por seus empregadores, muito embora pudessem ser 

formalmente administradas sob as regras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, não 

resultam em  respostas aos trabalhadores que ficavam sem retorno sobre o andamentos de 

suas queixas. Ao mesmo  tempo as ações dos Auditores Fiscais do Trabalho junto aos 

empregadores apresentavam poucos resultados práticos, levando grande parte dos casos  à 

Justiça do Trabalho. 

Esta monografia tem, portanto, o propósito de contribuir para identificar quais as demandas 

e práticas utilizadas pelos operadores do Setor de Inspeção do Trabalho para administrá-las, 

levando em conta a demanda por justiça frente às queixas dos trabalhadores aí 

formalizadas. Utilizei como metodologia minha experiência cotidiana como funcionário, 

procurando estranhá-la,  desnaturalizando o que para mim se apresentava como familiar 

(DAMATTA, Roberto, 1981). Para isso me servi da minha formação no curso de 

bacharelado em Ciências Sociais, e foi ao longo da exposição dos conteúdos das 

disciplinas, das discussões em sala de aula a respeito de temas importantes para o cientista 
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social que me dei conta que me incomodava como ocorria a administração institucional dos 

conflitos que chegavam ao meu setor de trabalho. Daí meu interesse em apresentar neste 

texto algumas questões que pude estranhar e de alguma maneira melhor compreender, 

expondo ao mesmo tempo como funciona em parte a burocracia e a justiça neste campo dos 

direitos em Campos dos Goytacazes (RJ). Deste modo, argumento como Geertz (1997) que 

o direito (e as questões que derivam dele) podem ser melhor compreendidas a nível local. 

Podemos notar que Campos, região de inúmeras denúncias de trabalho escravo e de 

exploração do trabalhador, apresenta na dinâmica dos ¨serviços¨ ofertados ao público pela 

Gerência de Trabalho, uma resposta ainda muito tímida às reclamações dos trabalhadores, e 

continua inserida em uma lógica excludente na aplicação de regras formais, determinadas 

ao final de todo o processo pela autoridade máxima, o Juiz do trabalho. 

Os direitos relativos ao trabalhador brasileiro estão expostos em diferentes dispositivos 

legais, dentre eles a  Constituição Federal de 1988 em seu artigo 7º, na qual estes direitos 

tem status de direitos sociais fundamentais  considerados como sendo direitos essenciais 

para as classes trabalhadoras, tais como jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta 

e quatro horas semanais, décimo terceiro salário, direito ao aviso prévio, licença-

maternidade de 120 dias, licença-paternidade e direito de greve. Também podem ser 

observados na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída em 1943, que  através 

das pertinências dos seus artigos, vem a ser o instrumento regulador  das relações de 

trabalho que envolvem empresas e empregados. A implementação  desta legislação no 

âmbito do meu trabalho será colocada mais adiante. 

É tácito, que cabe aos empregadores cumprir as regras, mas também aos empregados, por 

outro lado, cumprir uma série de obrigações estabelecidas por lei, tais como serem  

responsáveis, respeitarem as hierarquias quanto às determinações previstas no contrato de 

trabalho celebrado entre as partes. A comprovação do vinculo é feita no Livro ou Ficha de 

Registro de Empregados, e também no documento que registra o histórico profissional dos 

direitos, já mencionados anteriormente. Este importante documento para o trabalhador é 

denominado de Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS) e foi criada no Governo 

do Presidente Getúlio Vargas em 1932. 
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II -   Quadro de implementação das  leis e comentários  

O Ministério do Trabalho, desde a era Vargas, tem se constituído na esfera formal e legal 

para que os direitos dos trabalhadores sejam preservados. Como analisou Wanderley 

Guilherme dos Santos (1999), o desenvolvimento da estrutura que resultou no Ministério 

do Trabalho, na introdução da Carteira de Trabalho e no reconhecimento formal de alguns 

direitos básicos trabalhistas, é parte do que classificou como cidadania regulada, marcada 

por uma estratificação ocupacional definida por lei e resultou também em limites da 

atuação sindical, marcada pelo reconhecimento do Estado em detrimento de um diálogo 

mais livre e direto entre trabalhadores e seus patrões. Ao mesmo tempo, segundo o mesmo 

autor, excluía formalmente algumas classes de trabalhadores, dentre elas os trabalhadores 

rurais que só tiveram parte de seus direitos reconhecidos  na década de 70 do século XX. 

Os direitos sociais não foram, portanto, introduzidos de forma igualitária e os conflitos que 

decorreram de seu reconhecimento permaneceram por algumas razões que serão 

apresentadas aqui, sob a mesma lógica de exclusão, a despeito do advento da república no 

Brasil e das mudanças apresentadas pelo governo de Vargas. (Carvalho (2004), Kant de 

Lima,2004). Este último auto afirma que continua valendo a máxima de Ruy Barbosa: 

“Tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam”, visíveis, por 

exemplo, no direito penal brasileiro, como o direito à prisão especial, a foros especiais para 

julgamento, mas também no direito trabalhista com jornadas diferenciadas, direito a férias 

ou total ausência de direitos, como os dos trabalhadores rurais já mencionados e também os 

trabalhadores domésticos cujo direito, por exemplo, ao Fundo de Garantia, reservado aos 

demais trabalhadores, só foi regulamento em 2015. 

As modificações legislativas desde Vargas somadas às transformações dos modos 

econômicos de produção no Brasil (implantação de novas indústrias, por exemplo) 

resultaram em novos problemas, principalmente para o acometimento de acidentes e 

doenças do trabalho cuja incidência foi alarmante na década de 70 do século XX, e 

necessária foi a ação do Governo Federal, através do órgão especifico, o Ministério do 

Trabalho, quanto a adoção de medidas estratégicas no campo da proteção do trabalho. 

Sacramentando-se a partir deste momento, o entendimento de que a questão de Segurança 

e Saúde do Trabalho necessitava de um aparato de ações mais especificas, de ordem 
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técnica, onde tinha que ser criado um norte que emanasse do Estado, e assim foi delineada 

em 1977  a nova política de Segurança e Saúde do Trabalho, que dentre outras importâncias 

para o mundo do trabalho, instituiu as Normas Regulamentadoras em Segurança e 

Medicina do Trabalho, alinhando-se através delas ordenamentos e responsabilidades para 

o cumprimento de empresas e empregados. 

A partir de 1978, as Normas Regulamentadoras entraram em vigência, e a Inspeção do 

Trabalho do Ministério do Trabalho passou a contar nos seus quadros com o vínculo efetivo 

de profissionais especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho, tais como 

Engenheiros de Segurança do Trabalho, Médicos do Trabalho, e os Agentes de 

Higiene e Segurança do Trabalho. A partir daí delineou-se um novo cenário, onde o 

modo de fiscalização derivou-se para o rigor necessário, exigindo-se através das ações 

fiscais a comprovação pelas empresas dos cumprimentos das Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Medicina do Trabalho. Neste novo vislumbre, empresas e empregados, se 

inseriram como personagens a serem observados no contexto da fiscalização  quanto aos 

direitos e obrigações. 

Uma das Normas Regulamentadoras, é exemplar para as outras, me refiro a Norma 

Regulamentadora de Segurança e Medicina do Trabalho de número quatro, a NR-4. Esta 

Norma define como a empresa, de acordo com o seu perfil de atividade  econômica está 

enquadrada, foi instituído nela o Quadro II (em anexo), onde são referenciais a serem 

contemplados, por exemplo, o Grau de Risco a ser observado,com variação do nível 1 a 4, e 

o quantitativo total de empregados. Estes referenciais determinam se a empresa está 

obrigada ou não a Constituir o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho (SESMT). Este Serviço Especializado poderá de acordo com os 

referenciais citados ser constituído pelos seguintes profissionais: Técnico de Segurança do 

Trabalho (nível médio/Especialização em Técnico de Segurança do Trabalho); Engenheiro 

de Segurança do Trabalho (Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho); 

Médico do Trabalho (Especialização em Medicina do Trabalho); Enfermeiro do Trabalho 

(Especialização em Enfermagem do Trabalho); Técnico de Enfermagem do Trabalho 

(Especialização em Técnico de Enfermagem).  Estas condições são, portanto, um exemplo 

importante do que deve estar ao alcance do trabalhador e objeto de fiscalização quando 
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necessário. 

 

III- As relações de trabalho – onde e como operam as demandas 

As relações de trabalho acontecem nos ambientes de trabalho, ou seja, nas empresas, e é 

neste âmbito que elas se desenvolvem. O dia a dia que compõe as relações é limitado aos  

empregados e empregadores, é uma coisa interna, que a princípio não é extrapolado para o 

externo... Esta interiorização pode ser de tal ordem que contenha a plenitude da satisfação, 

um bem-estar geral, onde a normalidade e a regularidade imperam, mas isto, pode ser 

tornar modificável, a partir de fatos que venham descaracterizar o espaço do direito do 

trabalhador, tal como  por exemplo, a não assinatura do vínculo de trabalho na Carteira do 

trabalho, a retenção da mesma pelo empregador por mais de quarenta e oito horas, bem 

como  o trabalhador deixar de receber pelas horas extras trabalhadas ou  ter o seu adicional 

de insalubridade retirado da sua folha de pagamento sem outras explicações  pela empresa. 

Têm-se, portanto, o inicio de rompimento da relação harmoniosa que de imediato poderia 

ser resolvida naquele âmbito interno, entrementes, ¨ patrão e  ¨ empregado ¨ não chegam ao 

entendimento necessário, então o que era coisa interna passa para o lado externo, e  

notoriamente,  é o empregado quem sai em busca dos direitos suprimidos. 

Essa procura pelos direitos, em tese, em primeiro lugar deveria ser junto aos sindicatos   

representativos de cada categoria, entretanto, muitas das vezes, os sindicatos são ignorados 

e depreciados. Os trabalhadores quando do momento da denúncia, ou de esclarecimentos 

quanto aos direitos, relatam a não confiabilidade nos sindicatos, que são tachados de 

fazerem conluios com os empregadores, coisas do tipo ¨são comprados, não adianta nada 

reclamar lá ¨.  O que vem a ser lamentável, pois é referencial de muita importância para os 

trabalhadores, aqueles que poderiam e deveriam representá-los coletivamente, protegê-los 

das relações de trabalho a que estão sujeitos em uma ordem capitalista. E têm-se como  

implicância negativa, o fato dos empregados ficarem desamparados quanto aonde buscar  

ajuda em relação a supressão, ou a não aplicabilidade dos seus direitos pelas empresas. A 

principio recorrem  e escutam os colegas, pessoas da família, vizinhos...Outros com melhor 

campo de informação, cujo acesso pode decorrer do grau de instrução e de algum capital 
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cultural, vem se acercar dos seus direitos trabalhistas através de leituras de publicações de 

jornais, TV, e principalmente da internet, e ao saber  dos direitos, se ainda estiverem na 

condição de empregados vão ao  Ministério do Trabalho, e caso já estejam desvinculados 

das empresas, procuram os advogados trabalhistas para dar entrada nas ¨causas 

trabalhistas
1
¨.  

 É evidente que o Ministério do Trabalho tem o papel mais representativo quanto à 

observância e ao cumprimento dos direitos trabalhistas, e é esta também a visão dos 

trabalhadores, que acreditam ser o órgão a esperança para a solução deste ou daquele 

conflito trabalhista.  Observo no campo das minhas ações de atendimento a este público 

usuário, que a figura do Agente da Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, 

também usualmente chamado de Doutor ou Doutora, é algo em que aparece como um 

protetor para o trabalhador carente de informação, alguém que lhe trará a certeza que de 

fato o  assunto reclamado será considerado como seu pleno direito. Se ele a partir desta 

consideração solicitar, será efetuada a Reclamação/Denúncia trabalhista através do Termo 

de Denúncia (figura 1), que obedece a uma formalidade para o atendimento do trabalhador 

denunciante, caracterizando-se como um formulário padrão, onde o atendente do plantão, 

que é originalmente um Auditor Fiscal do Trabalho ou um Agente de Inspeção do Trabalho 

anotará as devidas informações relativas às empresas denunciadas, bem como os dados do 

denunciante, que fica ciente de que a Denúncia tem caráter sigiloso, e que de forma alguma 

o nome da pessoa  denunciante será de conhecimento da empresa denunciada quando da 

presença do Auditor Fiscal do Trabalho na realização da ação fiscal para averiguação das 

irregularidades relatadas.   

 

                                                           
1(presença de advogados em torno das proximidades das instalações prediais do MTE, Gerência, 

Agências, e Posto de atendimento, intitulando-se como competentes para possíveis ações 

trabalhistas, o que muitas das vezes pode resultar em mais prejuízo para os trabalhadores por 

desconhecimento das leis e das práticas dos operadores jurídicos, sendo, portanto, facilmente 

enganados por advogados inescrupulosos)  
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Figura 1 
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O Termo de Denúncia seguirá o trâmite interno da instituição, onde o chefe do Setor de 

Inspeção do Trabalho (SEINT) o receberá, e de acordo com as prioridades do setor, emitirá 

Ordens de Serviços para o desenvolvimento da ação fiscal pelo Auditor Fiscal do Trabalho 

destacado.  

As Ordens de Serviços são medidas planejadas que emanam do Chefe do Setor de 

Inspeção do Trabalho ( SEINT) direcionadas para que os Auditores Fiscais do Trabalho 

realizem as ações fiscais do trabalho nas empresas que tanto podem ser aquelas que 

receberam denúncias de irregularidades, como também as empresas dos segmentos 

econômicos relacionadas em projetos de ações fiscais estabelecidas pela Fiscalização do 

Trabalho,sendo resultado destes projetos a ação fiscal voltada para a regularização dos 

aspectos dos direitos trabalhistas elencados por Leis, Portarias, Convenções, junto as 

demandas de segmentos econômicos, como por exemplo, Projeto de atuação na Construção 

Civil, Projeto do Jovem Aprendiz e do portador de Deficiência, Projeto do Trabalho 

informal, Projeto do Recolhimento do FGTS... Projetos, estes, que obedecem ao controle 

interno estabelecido, e seguido através do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho (SFIT) 

do órgão. 

É interessante se atentar que as reclamações enquadradas como denúncias trabalhistas, que 

a principio, teriam e têm, para os empregados a significância de que os direitos trabalhistas 

lhes pertencem, nem sempre obedecem ao que é determinado pela ação fiscal do Ministério 

do Trabalho. Pois é necessário considerar que o aplicador da lei a impõe a partir do 

momento que a empresa deixou de cumprir determinada caracterização de direito do 

trabalhador. Mas isto não significa que a vontade do empregador será cumprir as exigências 

da lei em relação aos direitos do trabalhador, previstos nos artigos da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) mesmo depois da ação fiscalizadora. Ele ainda reluta, e tanto isto é 

verdade, que ele se ancora, após receber a lavratura do Auto de Infração, naquilo que lhe é 

estabelecido pela legislação trabalhista, que vem a ser o direito da ampla defesa, nominado 

de Defesa apresentado na forma de recurso no setor de protocolo do órgão. As empresas 

não aceitam de bom grado o Auto de Infração, por isso utilizam o recurso como elemento 

contestador. 
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Ao fazer a prática da Defesa, que vem a ser o recurso, a empresa situa-se em uma zona de 

distanciamento em relação aos direitos dos trabalhadores, pois o que se observa, é que ela 

tenta protelar algo que é carreado de convicção, vez que o Auditor Fiscal tem a constatação 

absoluta do não cumprimento do que está legislado. Infelizmente, esta situação acontece, 

colocando um enfrentamento desnecessário dos trabalhadores no cumprimento dos seus 

direitos junto às empresas, pois, caso a argumentação destas últimas não encontre respaldo 

legal para que o Auto de Infração se torne nulo, traz-se como resultante que a mesma estará 

enquadrada para o pagamento da multa trabalhista, mas que poderá ser paga com cinquenta 

por cento de desconto, se for paga em até dez dias após a notificação para o pagamento da 

mesma. E no desenrolar da pós-fiscalização, a regularização dos direitos dos trabalhadores 

fica condicionada à vontade das empresas. Assim, não é incomum a existência de empresas 

que efetuam o pagamento da multa trabalhista e não se adéquam quanto à regularização dos 

direitos dos trabalhadores. 

Outrossim  existe  outra caracterização de atendimento, no qual o Agente da Inspeção do 

Trabalho, evidenciado pela convicção de que o assunto exposto não estaria mais na esfera 

da atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho, orienta os trabalhadores a procurarem os 

direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Lá um Juiz determinará o que será feito, 

ensejando-se aí neste contexto, situações tais como, o trabalhador que foi dispensado, e não 

mais trabalha na empresa; empregadas domésticas em que o empregador se nega a cumprir 

o estabelecido pela lei trabalhista, dentre outros casos. São, portanto, esferas distintas da 

administração de conflitos, sendo a Justiça do Trabalho o último espaço para obtenção de 

direitos. 

 

III- Gerência Regional do Trabalho, Agências, Posto de Trabalho - suas rotinas e a 

administração de conflitos 

O Ministério do Trabalho e Emprego é estruturado nos Estados brasileiros através das 

Superintendências Regionais do Trabalho, as quais tem a elas subordinadas as Gerências 

Regionais do Trabalho localizadas em alguns municípios de cada Estado. Estas por sua vez 

tem sob sua subordinação as Agências Regionais e os Postos de Trabalho localizados nos 
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municípios. 

Este trabalho de pesquisa realiza-se na Gerência Regional do Trabalho em Campos dos 

Goytacazes, cuja área de atuação alcançável, jurisdição (vide figura 2), engloba os 

municípios de São Fidélis (Agência Regional do Trabalho); São João da Barra ( Agência 

Regional do Trabalho); São Francisco do Itabapoana (Agência Regional do Trabalho), e 

Cardoso Moreira (Posto de Trabalho). 
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Figura 2 

Organograma da Gerência Regional do Trabalho em Campos dos Goytacazes RJ 
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É de compreensão que os municípios que não sejam a sede (Campos dos Goytacazes) 

também tenham a presença de empresas com os respectivos empregados, de onde é 

dedutível que conflitos trabalhistas possam acontecer. Os números de incidências de 

conflitos registrados são menores, mas proporcionalmente, as carências e as dificuldades 

são maiores diante de uma desassistência circunstancial que pode ser explicada, pelo 

reduzido número de Auditores Fiscais do Trabalho para atender toda a abrangência da 

jurisdição. Isto resulta em Agências Regionais e Postos de Trabalho sem funcionários e 

desprovidas de plantão para atendimentos das orientações trabalhistas, ocasionando para os 

trabalhadores destas regiões um isolamento do acesso aos direitos trabalhistas, afora os 

fatores de dificuldade de locomoção até a sede da Gerência Regional do Trabalho em 

Campos dos Goytacazes, tais como falta de dinheiro, e a distância dos municípios 

abrangidos que variam de 60  a 150 km. 

O número de trabalhadores desassistidos pelo amparo das Leis trabalhistas nestas regiões é 

preocupante pelo fato de serem conhecidos os números de empresas e de trabalhadores 

existentes e ao mesmo tempo estarem deslocados do foco da assistência necessária. Nesta 

situação estão inseridos os trabalhadores dos Distritos de São Francisco de Itabapoana, que 

trabalham na fabricação de farinha. Para se ter uma idéia, as fábricas, em estado de 

precariedade, a maioria de pequeno porte, se distribuem no meio rural e absorvem a mão de 

obra local que na maioria dos casos é composta de trabalhadores de pouca instrução, e com 

grande dificuldade de acesso à informação seja ela qual for, principalmente a informação 

que diz respeito aos direitos trabalhistas.  

 Este quadro existencial da situação dos trabalhadores do município de São Francisco é 

semelhante aos trabalhadores de São Fidélis, as adjacências de São João da Barra, e 

Cardoso Moreira, que dificilmente podem encaminhar as suas denúncias ao órgão 

responsável pela aplicação e cumprimento da Legislação Trabalhista, pelo simples motivo 

de não terem acesso à instituição pública que inexiste nas regiões citadas, decorrendo  daí 

ausência de plantões para as orientações trabalhistas.  

No campo da observação, tenho como elemento importante que a Gerência Regional do 

Trabalho em Campos dos Goytacazes (RJ) é um referencial de atendimento macro que 

detém uma estrutura de melhor resposta para o público usuário do que as Agências 
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Regionais e o Posto de Trabalho subordinados a ela. Isto ocorre em razão de existir na 

Gerência de Campos setores específicos, qualificados para os atendimentos de toda entrada 

e saída documental relativas às  Relações de Trabalho que tratam das questões sindicais, 

das Homologações de Rescisão Contratual que são  realizadas para os empregados que 

tenham mais de um ano de vínculo empregatício, desde de que a atividade econômica não 

tenha representatividade sindical na região,  e das Mesas de Mediação de Conflitos, que se 

restringem a pessoalidade do Ministério do Trabalho como condutor, interventor, ouvinte, e 

orientador dos assuntos conflituosos trazidos pelas representatividades sindicais, patronal e 

dos empregados; de Emissão das Carteiras do Trabalho e Previdência Social (CTPS) e de 

Entrada no Seguro-Desemprego; de Inspeção do Trabalho, que vem a ser o setor 

responsável pela política de ações fiscais que abrange Legislação e Segurança do Trabalho, 

bem como pela realização dos Plantões Fiscais de Orientações Trabalhistas. 

Em relação às Agências e o Posto de Trabalho existente, o Ministério do Trabalho 

disponibiliza na prática para os trabalhadores destas regiões uma estratégia de atendimento 

elementar, onde a emissão de Carteiras do Trabalho e o atendimento de entrada no Seguro-

Desemprego são as únicas atividades desenvolvidas. Entretanto, se compararmos o 

oferecido na Gerência Regional do Trabalho em Campos dos Goytacazes há uma 

discrepância no atendimento e no número de funcionários. O parâmetro desta constatação 

encontra-se, no fato da Gerência, como já foi dito, ter uma média de vinte e cinco 

funcionários discriminados nas funções de Auditores Fiscais do Trabalho, Assistentes 

Administrativos, Estagiários, Vigilantes, lotados nos setores da repartição, contraditando 

com o ofertado nos municípios pertencentes à jurisdição: São Fidélis conta com dois (2) 

servidores do órgão; São João da Barra tem somente um servidor do órgão e de três 

prestadores de serviços provenientes da Prefeitura do município; São Francisco do 

Itabapoana possui um servidor do Ministério do Trabalho e mais um cedido pela prefeitura; 

e em  Cardoso Moreira, somente um funcionário cedido pela prefeitura local.    

É de se salientar, que a informatização que é a ferramenta da modernidade, que tem a 

proposta de agilizar procedimentos burocráticos, também está estabelecida no Ministério do 

Trabalho como forma de melhoria para atendimento ao público usuário, e desta forma todas 

as demandas inerentes aos setores do órgão se tornam acessíveis através de agendamento 
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online, tais como o atendimento do Seguro-Desemprego, a emissão de CTPS. E no âmbito 

das consultas, o trabalhador recebe informações sobre o PIS (programa de Integração 

Social), sobre o CAGED ( Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), e 

diferentemente ,como foi frisado, este alcance de atendimento totalitário não  acontece nas 

Agências Regionais e Posto de Trabalho 

 

A dinâmica do exercício da jornada dos servidores públicos lotados na Gerência Regional 

do Trabalho de Campos dos Goytacazes estabelece-se através do cumprimento das 

responsabilidades quanto ao horário de trabalho que abrange uma jornada de  seis horas 

diárias de segunda a sexta-feira para os Agentes Administrativos alocados nos setores já 

mencionados. Os Auditores Fiscais realizam trabalhos externos (Ordens de Serviço diretas), 

quando da fiscalização às empresas, e internos quando recepcionam as empresas para 

fiscalização, verificação de documentos, etc,  sendo da responsabilidade destes a realização 

de dois Plantões Fiscais na semana (às quartas e sextas-feiras).  O atendimento ao público 

inicia-se às 7 horas da manhã e termina às 19 horas, obedecendo o sistema de dois turnos 

para o pessoal da área administrativa. O controle da jornada é feito através do relógio 

eletrônico de ponto (REP), sendo que os Auditores tem as suas jornadas controladas de 

forma diferenciada, através do Chefe do SEINT (Setor de Inspeção do Trabalho), que as 

lança no sistema mensalmente. Já nas Agências Regionais, e no Posto de Atendimento, o 

horário de trabalho compreende o período de 8 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. 

O meu exercício de trabalho que é executado na Gerência Regional do Trabalho de Campos 

dos Goytacazes (RJ), refere-se às rotinas de trabalho, definidas através das atribuições 

previstas no Regulamento da Inspeção do Trabalho (RIT). O trabalho utiliza como 

instrumento informacional as orientações direcionadas aos empregadores quanto as 

responsabilidades de dar cumprimento a tudo aquilo que é estabelecido nas trinta e seis 

Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho (NRs),as quais precisam ser 

aplicadas visando garantir aos trabalhadores o modo seguro no exercício do trabalho. Para 

isto a preponderância das técnicas de prevenção é de importância fundamental para que a 

exposição aos Riscos de Acidentes do Trabalho não seja considerada como  algo  natural, 

onde nada se pode fazer a não ser omitir-se, ou seja, ignorar que um dos empregados venha 
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a sofrer Acidente de Trabalho. Este descaso é desumano, e afronta os direitos do 

trabalhador quanto ao trabalho saudável, em que a manutenção da sua integridade física em 

todos os seus momentos de trabalho seja sempre preservada.  

É inadmissível que ainda tenhamos que acompanhar relatos de mortes no exercício do 

trabalho, ou de acontecimentos de  trabalhadores lesionados fisicamente de forma grave 

trazendo como consequência mutilações extremadas pelas perdas de membros 

superiores(braços) e inferiores(pernas, pés), perda da visão; perda auditiva(ouvidos). E o 

demonstrativo destes números apresentados, na forma estatística, na figura III, é real e 

constrangedor não só para os trabalhadores da região de abrangência da Gerência Regional 

do Trabalho em Campos dos Goytacazes RJ, mas também, de trabalhadores de todas as 

regiões do país. 

Verifica-se no Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho publicado em 2014 pela 

Previdência Social, sobre o qual apresento em anexo informações relevantes estabelecidas 

sob a forma de Sumário, que o número de acontecimentos de Acidentes do Trabalho no 

município de Campos dos Goytacazes, conforme o mostrado na figura III, traz 

preocupação pela incidência de 1265 trabalhadores acidentados no trabalho em 2013, vindo 

a aumentar no ano seguinte, 2014, para 1278 acidentados. Observa-se ainda a ocorrência no 

município  de quatro óbitos em 2013, aumentando no ano de 2014 para seis óbitos 

(portanto, dobrando o número de casos). Têm-se também como constatação, que Doença do 

Trabalho tem acometimento junto aos trabalhadores, mesmo que catalogadas em números 

menores, tomando-se, por exemplo, como base, que em 2013 ocorreram 35 casos de doença 

do trabalho, e em 2014 este número reduziu para 21 em Campos dos Goytacazes. 

Observando a páginas   623, capítulo 58, 58.1 do Anuário Estatístico de Acidentes do 

Trabalho temos o fato realístico de que os municípios de São Fidélis; São João da Barra; 

São Francisco do Itabapoana, e Cardoso Moreira, que são de pertencimento da jurisdição da 

Gerência Regional do Trabalho de Campos dos Goytacazes, apresentam também a 

ocorrência de acidentes do trabalho, doenças do trabalho, e de óbitos, em menor escala, mas 

que vem confirmar que a preocupação do Estado tem que ser latente em relação a 

proporcionalidade, visto que, não se pode permitir que os trabalhadores continuem a ser 

vitimados pelo acontecimento de Acidentes e Doenças do Trabalho.  
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Figura III     
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A especificidade do direito trabalhista nas regiões norte e noroeste fluminense, que envolve 

as relações de trabalho no âmbito da jurisdição da Gerência Regional do Trabalho em 

Campos dos Goytacazes RJ, detém um campo largo de compreensões, entendimentos, e 

porquê não, incompreensões, desentendimentos, acordos e desacordos que   configuram a 

conjuntura de um imbróglio bilateral. Assim, deste modo, é possível notar que os conflitos 

que ocorrem  mais amplos e complexos do que o previsto legalmente.  Segundo Kant de 

Lima (1991, p.24) : o mundo do direito não equivale, pois ao mundo dos fatos sociais. 

Para entrar no mundo do direito  os ¨ fatos  ¨ tem que ser submetidos a um tratamento 

lógico-formal, característico e próprio da cultura jurídica, e daqueles que a detém ¨. Isto 

traz consequências importantes para as demandas por justiça e reconhecimento de direitos 

por parte dos trabalhadores queixosos visto que não é levado em conta na adequação à 

ordem jurídica, as dinâmicas que envolvem esses conflitos, tais como as relações de 

confiança e desconfiança frente aos sindicatos, o poder exercido pelo empregador frente as 

condições precárias para obtenção de direitos e a compreensão da dinâmica e por vezes do 

próprio vocabulário utilizado nas ações judiciais..  

 

Tenho observado no campo empírico das práticas trabalhistas que os fatos sociais 

intrínsecos às relações sociais do trabalho apesar de estarem alicerçados como direitos, 

obedecem a uma disputa entre o capitalista e o assalariado verticalizada pelo controle do 

Estado. A obviedade declinante, seria   o favorecimento de um sobre o outro, o mais forte 

sobre o mais fraco..., em tese este vencedor seria o empresário, que por exemplo, no caso 

de uma reclamação trabalhista geradora de uma ação fiscal do Auditor Fiscal do Trabalho 

do Ministério do Trabalho, usaria de todos os subterfúgios possíveis para a desqualificação 

da denúncia, assim como o faz na esfera da Justiça do Trabalho quando notificado a 

responder sobre irregularidades trabalhistas. 

 

Kant de Lima ressalta que os modelos jurídicos de controle social, não tem, e nem 

poderiam ter como origem   ¨ a  vontade do povo ¨ enquanto reflexo do seu estilo de vida, 

mas são resultado destas formulações legais, especializadas, legislativa ou judicialmente. 
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Nessas circunstâncias, não  é difícil compreender que, ao não ser considerada como 

fórmula ideal a ¨ aplicação da lei pelo povo ¨ valores legais, quando se aplicam, tendem a 

ser vistos como constrangimentos externos ao comportamento dos indivíduos".  

 

Remetendo o conceituado por Kant de Lima à compreensão do meu objeto de estudo, 

vislumbro que a classe trabalhadora que expressa  a ¨  vontade do povo ¨ trabalhador, tem 

como protetor dos seus direitos a figura do Estado, que apesar de ser real não  consegue 

traduzir para os trabalhadores a segurança necessária quanto ao amparo,a  satisfação plena 

de sua demanda, o ¨ fazer justica ¨ . Na verdade existe o entendimento prévio dos 

trabalhadores que a irresponsabilidade trabalhista poderia ser combatida e revertida para 

um processo de regularidade, não aceitando a dicotomia prevalente que coloca regularidade 

e irregularidade coexistindo mesmo após a ação do Estado( Fiscalização do Ministério do 

Trabalho, e Sentença da Justiça do Trabalho).  

 

Considero que o número de trabalhadores, talvez a maioria, com os quais tenho conversado 

no meu exercício de trabalho, apesar de entenderem que as Instituições do Executivo e 

Judiciário( MTE e Justiça do Trabalho) representam o melhor local para irem em busca dos 

direitos trabalhistas, têm um grande receio de sofrerem  segregação, perseguição, e 

retaliações no ambiente de trabalho por terem procurado os citados órgãos para fazerem as 

suas reclamações.  O que é interessante, é que esta cultura de preocupação antecipada é 

veiculada de forma circulante no meio do trabalho, por todos os cantos, de norte a sul do 

país, ensejando-se que o nome dos reclamantes estariam nas listas negras das empresas, o 

que impossibilitaria o vínculo de emprego em outras empresas. 

 

No âmbito da  pesquisa sobre os conflitos existentes na sociedade, e no mundo do trabalho, 

podemos capitular as impressões produzidas por Kant de Lima e uma delas diz respeito ao 

uso pelos especialistas do mosaico de ¨ sistemas de verdades ¨  de uma forma bastante 

abrangente na esfera do judiciário no acolhimento dos casos de conflitos. Segundo, o autor 
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as verdades são construídas ao longo do processo, isto pelo fato de não haver o histórico de 

uma negociação explicita e sistemática entre as partes, como ocorre nos Estados Unidos da 

America. E aqui no Brasil o que se estabelece, segundo o mesmo autor, a prática de 

negociações que se tornam deslocamentos estruturais que afetam posições desiguais, em 

uma  hierarquia excludente, obediente, e submissa à regras gerais, e nunca locais. Talvez 

esteja localizado aí um modo explicativo para o receio, e até o medo dos trabalhadores 

procurarem com mais autonomia de confiabilidade, e credibilidade as instituições 

governamentais.  

 Como Agente da Inspeção do Trabalho, realizei ao longo da carreira alguns levantamentos 

sobre ocorrência de Acidentes do Trabalho fatais, e como ponto nevrálgico comum está 

inserida, em sua maioria,  a ausência de responsabilidades do empregador quanto ao 

implemento da Metodologia do Trabalho Seguro, que tem como característica abarcar, 

contemplar, a plena capacitância, as habilidades, e competência, que necessariamente 

devem  estar  comprometidas por todos, desde ao mais simples empregado, até ao mais 

graduado diretor de uma empresa, evitando-se desta forma, que as falhas e os erros sejam 

os vilões geradores de acidentes quaisquer que sejam a sua natureza, leve, moderado, grave, 

ou com a finalização da vida do trabalhador, que vem a ser o Óbito no exercício do 

trabalho. 

 

 

IV- Conclusão 

 

Chamo a atenção para os avanços relacionados ao direito do Trabalho, principalmente a 

partir do  século XX. Sobre estes avanços, destaco aqui  como    fonte de  informações o 

excelente trabalho realizado pelas autoras    Regina Lucia M. Morel e Elina G. da Fonte 

Pessanha que realizaram um importante trabalho de pesquisa ¨Survey ¨sobre a Magistratura 

no Brasil, intitulado  ¨A Justiça do Trabalho ¨( Tempo Social, Revista de sociologia da 

USP, v. 19, n. 2 em 2005). Mas, como podemos notar a partir das observações de Kant de 
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lima e o que observo no cotidiano do meu trabalho os avanços legais não bastaram para 

atender as demandas reais dos trabalhadores, em especial, em regiões permeadas por 

conflitos de ordem rural, cujos direitos trabalhistas só foram em parte reconhecidos na 

década de 1970 do século XX.  

O final da história, ou seja, o desenrolar da administração institucional dos conflitos resulta 

em ignorância do trabalhador quanto ao tempo de sua resolução, exposto enquanto dura o 

processo de negociação, fiscalização ou eventual punição às regras livres do mercado, 

assim como ao poder do empregador . Para se manter empregado é preciso ou desistir da 

demanda, ou pacientemente esperar seu resultado, cuja decisão ao fim e ao cabo cabe ao 

Juiz do Trabalho, figura legal a que o trabalhador não tem acesso direto e que, como já foi 

observado, decidirá segundo seu convencimento motivado, levando em conta sua íntima 

convicção, seu argumento de autoridade e não o desejo resultante de um acordo entre as 

partes que não desfavoreça em grande parte o trabalhador.  
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