
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – Sinait, 
em  nome da categoria e em solidariedade às famílias de Eratóstenes, João Batista, Nelson e Ailton, vítimas da 
Chacina de Unaí, ocorrida há onze anos, manifesta sua indignação com a demora do julgamento dos mandantes 
deste bárbaro crime, cometido contra os servidores públicos, contra o Estado brasileiro e contra a sociedade.

MANIFESTOMANIFESTO

Eratóstenes de A. Gonsalves Ailton P. de Oliveira
(MOTORISTA)

João Batista S. LageNelson José da Silva

 Os três Auditores-Fiscais do Trabalho e o motorista do Ministério do Trabalho e Emprego foram 
assassinados covardemente, à queima-roupa, sem nenhuma chance de defesa em uma estrada rural de Unaí (MG), 
quando se dirigiam para fiscalização em fazendas da região. Eram trabalhadores cumprindo seu dever, e, 
empresários poderosos, sentindo-se incomodados, acharam-se no direito de tirar a vida de pais de família para 
intimidar toda uma categoria que se desdobra para garantir que os direitos trabalhistas sejam respeitados.

 Em 2013, depois de muitos recursos e percalços, três réus executores foram finalmente julgados e 
condenados em Belo Horizonte. Mas os mandantes recorreram novamente e até hoje estão conseguindo protelar o 
julgamento, por meio de recursos junto ao Supremo Tribunal Federal há quase dois anos. Querem eles, agora, levar 
o julgamento para Unaí, onde têm influência política e econômica.

 Julgamento imparcial somente poderá ser realizado em Belo Horizonte, como já decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça.

 Em homenagem aos colegas assassinados, o dia 28 de janeiro passou a ser, por lei, o Dia do  Auditor-Fiscal 
do Trabalho e também o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que se insere nas atividades da Semana 
Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. 

 Por que relacionamos o trabalho escravo com a Chacina de Unaí? Porque os Auditores-Fiscais do Trabalho 
são os agentes públicos que fazem o combate direto ao trabalho análogo ao de escravo no Brasil e, em razão disso, 
têm sofrido várias ameaças e processos de quem se vê flagrado praticando o crime previsto no artigo 149 do Código 
Penal, explorando trabalhadores sob condições absolutamente indignas e subumanas.  

 A impunidade dos mandantes da Chacina de Unaí, crime covarde, chocante e ultrajante, contribui para que 
outros empresários continuem ameaçando Auditores-Fiscais do Trabalho, no combate ao trabalho escravo, nas 
fiscalizações rurais e urbanas, nas quais, aliás, é cada vez mais comum a ocorrência da escravidão contemporânea.

 Exigimos JUSTIÇA! Julgamento imparcial, em Belo Horizonte, para que as famílias encerrem este ciclo. 
Sem o julgamento e condenação dos culpados o caso continua em aberto, as feridas expostas.

 Apelamos ao Supremo Tribunal Federal para que decida rapidamente, mantendo o julgamento em Belo 
Horizonte, onde já foi iniciado o processo com o julgamento dos executores dessa barbárie. 

Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais do Trabalho


	Página 1

