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 Carta Sinait n° 77/2020                                              Brasília-DF, 23 de junho de 2020.                                                      

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Luiz Philippe Vieira de Mello Filho 

Vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho – TST 

Brasília – DF  

 

 

Senhor Ministro, 

 

Vimos, respeitosamente, por meio desta, esclarecer uma fala de Vossa 

Excelência na transmissão ao vivo de que participou no canal no YouTube de Eduardo 

Moreira, em 3 de junho, sobre o tema “O que vai mudar nas relações de trabalho após 

a crise”, disponível em: https://youtu.be/AvENT5yGHVY. 

A partir dos 23 minutos do vídeo, ao relatar sua experiência de 33 anos na 

Magistratura do Trabalho, Vossa Excelência falou dos casos de trabalho escravo com 

os quais se deparou e afirmou que os resgates são feitos pelo Ministério Público do 

Trabalho ou pela Polícia Federal. 

O SINAIT, como legítimo representante dos Auditores-Fiscais do Trabalho, 

explica que cabe a esses servidores a atribuição de resgatar trabalhadores 

encontrados em situação análoga à de escravos. 

Em 1991, foram os Auditores-Fiscais do Trabalho, à época Agentes de Inspeção 

do Trabalho, que apresentaram denúncia à Organização Internacional do Trabalho – 

OIT sobre o descumprimento das Convenções nº 29 e nº 105, que versam sobre 

trabalho forçado. Foram relatados casos de constatações feitas por diversos órgãos, 

como a própria Inspeção do Trabalho, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 

CNBB, além de sindicatos e federações. Aceita pela OIT, a denúncia recebeu 

observações que foram encaminhadas ao governo brasileiro. Em 1992, a queixa foi 

levada à 79ª Conferência da OIT. 

 

 

http://www.sinait.org.br/
https://youtu.be/AvENT5yGHVY
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O texto da denúncia informava que em 1991 havia no Brasil cerca de 9 mil 

trabalhadores em regime de trabalho forçado, sendo mais de 3 mil no estado do Pará. 

À denúncia somou-se uma representação do SINAIT e outras entidades contra o 

governo de Fernando Collor de Mello por omissão. As ações fizeram com que a 

Alemanha disponibilizasse verba à OIT para combate ao trabalho escravo e infantil, 

especialmente no Brasil. 

A criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, em 1995, pelo 

extinto Ministério do Trabalho, colocou o problema de vez na agenda do Estado 

brasileiro e estabeleceu uma forma de combate ao trabalho escravo que tem sido 

modelo para o mundo, do qual os Auditores-Fiscais do Trabalho são figuras centrais, 

na medida em que são os servidores que coordenam os Grupos Móveis. 

Em 25 anos de atuação do Grupo Móvel no enfrentamento a esse crime, mesmo 

com a redução de nove para quatro equipes, foram resgatadas mais de 54 mil pessoas 

de condições análogas à escravidão. No total, foram pagos a esses trabalhadores mais 

de R$ 107 milhões em verbas rescisórias.  

Ainda nesses 25 anos, foram fiscalizados mais de 5 mil estabelecimentos. Cerca 

de 47 mil trabalhadores obtiveram a formalização do vínculo de trabalho no curso da 

ação fiscal. Muitos tiveram a Carteira de Trabalho como primeiro documento de 

identificação. Desde 2004, houve a emissão de aproximadamente 36 mil guias de 

Seguro-Desemprego Especial para o Trabalhador Resgatado. 

Foi também a partir da atuação dos Auditores-Fiscais do Trabalho no combate 

ao trabalho escravo contemporâneo que o País foi criando os instrumentos que 

amparam a agenda do trabalho decente. Além do Grupo Móvel, a Lista Suja – cadastro 

de empregadores flagrados com mão de obra análoga à de escravos –, o Seguro-

Desemprego para o Trabalhador Resgatado e a PEC do Trabalho Escravo, que 

resultou na aprovação da Emenda Constitucional 81/2014, são alguns exemplos 

concretos. 

Mais recentemente, a carreira vem passando por inúmeras dificuldades para 

manter a atuação no enfrentamento a essa chaga. Tem, por exemplo, o menor quadro 

funcional dos últimos 25 anos, em razão das negativas de realização de concurso por 

parte do governo. Atualmente 2.091 Auditores-Fiscais do Trabalho estão na ativa, 

distribuídos nas 27 unidades da Federação e na sede do Ministério da Economia, em 

Brasília. Em média, todos os anos, aposentam-se 130 Auditores. O déficit é de 1.553 

Auditores-Fiscais do Trabalho, já que a carreira tem 3.644 cargos criados por lei. 

 

 

http://www.sinait.org.br/
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A necessidade de ampliar o quadro de Auditores-Fiscais do Trabalho aumenta 

à medida que a legislação trabalhista e de Segurança e Saúde do Trabalho são 

flexibilizadas. Desde a reforma trabalhista, em 2017, subiu o número de mudanças 

legislativas que têm levado a uma maior precarização e vulnerabilidade dos 

trabalhadores e, consequentemente, ao surgimento de mais casos de trabalho 

degradante 

Desde 2013, assistimos, consternados, à diminuição da quantidade de resgates 

de trabalhadores reduzidos à escravidão. Mas isso não quer dizer que o País tenha 

menos pessoas escravizadas atualmente. É, na realidade, uma das consequências da 

redução do quadro de Auditores-Fiscais do Trabalho e das equipes do GEFM a cada 

ano.  A situação é agravada pela política de ataques à Inspeção do Trabalho pelo 

próprio governo, inclusive com cortes no orçamento da área. 

O fim do Ministério do Trabalho, que virou Secretaria de Previdência e Trabalho 

ligada ao Ministério da Economia, e o rebaixamento da Secretaria de Inspeção do 

Trabalho a subsecretaria, atrelados ao desmantelamento das Normas 

Regulamentadoras – NRs de segurança e saúde no trabalho e das leis trabalhistas, 

também têm impactado negativamente o alcance da Fiscalização do Trabalho. 

Além dessas dificuldades, os Auditores-Fiscais do Trabalho enfrentam, desde 

sempre, a reação violenta dos maus empregadores quando confrontados pela lei e 

Fiscalização trabalhistas. Infelizmente, os casos de ameaças, agressões e intimidação 

têm sido constantes. 

Um exemplo do que falamos é a Chacina de Unaí, ocorrida em janeiro de 2004, 

quando os Auditores-Fiscais Eratóstenes de Almeida Gonsalves, João Batista Soares 

Lage e Nelson José da Silva, e o motorista do extinto Ministério do Trabalho Ailton 

Pereira de Oliveira, foram assassinados em uma emboscada naquele município 

mineiro. As investigações iriam revelar que os mandantes do crime eram grandes 

empresários rurais da região, inconformados com a atuação dos servidores. Mesmo 

condenados, esses criminosos ainda estão soltos. 

Inúmeros outros episódios ocorreram, todos com o risco embutido de mais uma 

tragédia. A entidade reuniu muitos deles sob o formato de uma Linha do Tempo, que 

também segue em anexo a essa carta.  

 

 

 

http://www.sinait.org.br/
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O SINAIT tem ciência do empenho de Vossa Excelência para cumprir com zelo 

as atribuições constitucionais do cargo que ocupa e do respeito que demonstra às 

diversas instituições do mundo do trabalho. Por meio desse esclarecimento, 

esperamos contribuir para o incremento de sua atuação como Magistrado do Trabalho. 

Certos de contar com a sua compreensão, reforçamos nossos protestos da mais 

alta estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

Carlos Fernando da Silva Filho 

Presidente do Sinait 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

1) Dados sobre os 25 anos de atuação do GEFM 

Números do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM 

Nos 25 anos de atuação do GEFM os Auditores-Fiscais do Trabalho 

esgataram:  54.687 pessoas do trabalho análogo ao escravo. 

Formalizaram 47.535 no curso da ação fiscal 

Fiscalizaram 5.326 estabelecimentos 

http://www.sinait.org.br/
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Dados a partir de 2004 

Guias de Seguro Desemprego Emitidas: 36.380 

 

Dados a partir de 2003 

Verbas Rescisórias Recebidas pelos Trabalhadores: R$ 107.843.061,86 

 

Estados com trabalhadores resgatados em ordem decrescente em 2019 

Minas Gerais com 468 
São Paulo com 91 
Distrito Federal 80 
Pará 66 
Piauí 61 
Maranhão 59 
Mato Grosso do Sul 42 
Mato Grosso 28 
Rio de janeiro 23 
Bahia 20 
Paraíba 20 
Rio Grande do Norte 18 
Rondônia 17 
Roraima 16 
Pernambuco 15 
Paraná 11 
Ceará 7   
Santa Catarina 5   
Tocantins 4 
Rio Grande do Sul 2 
Espírito Santo 1   
Goiás (zero ) 
Sergipe (zero ) 
Obs: Nos estados do Acre, Amapá, Amazonas e Alagoas não houve fiscalização em 2019. 

Situação do número de Auditore-Fiscais do Trabalho no Brasil – maio de 2020  

• 2.091 Auditores em atividade, distribuídos pelas 27 Unidades da Federação e na 

sede do Ministério da Economia, em Brasília/DF. 

• Existem 3.644 cargos criados por lei. 

• Há um déficit de 1.553 Auditores-Fiscais do Trabalho. O maior dos últimos 25 anos. 

As vagas existem, mas o governo não realiza concurso. 

• Em média, todos os anos, aposentam-se 130 Auditores. 

 

http://www.sinait.org.br/
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Estudos sobre a necessidade de mais Auditores-Fiscais do Trabalho 

• Em julho 2012, num estudo amplo e rigoroso, o Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas – Ipea publicou a Nota Técnica nº 4, concluindo que o Brasil de hoje, 

contemporâneo, necessita de um quadro de 8 mil Auditores-Fiscais do Trabalho, 

distante dos atuais 2.091. Tal conclusão está associada aos compromissos do 

Estado brasileiro de erradicação do trabalho escravo e infantil, de combater a 

informalidade e, especialmente, debelar os milhares se acidentes e doenças do 

trabalho registrados anualmente pelo INSS.  

• A necessidade de maior número de Auditores-Fiscais do Trabalho aumenta na 

medida em que a legislação trabalhista e de Segurança e Saúde do Trabalho são 

flexibilizadas. Desde a reforma trabalhista de 2017, o Brasil só aumentou o número 

de mudanças legislativas que têm levado a uma maior precarização e 

vulnerabilidade dos trabalhadores. Esse é o pior cenário, o da desregulamentação 

do trabalho, em que a atuação e maior número de Auditores-Fiscais do Trabalho 

tornam-se mais do que necessários, essenciais, para conferir dignidade a todos os 

cidadãos. 

Situação reforçada pelo Estudo sobre a Inspeção do Trabalho na Nova Configuração 

Ministerial, encomendado pelo SINAIT. 

 

Mais sobre trabalho escravo e atuação do GEFM  

Em 1995, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer oficialmente a 

existência de trabalho forçado em seu território perante a comunidade internacional. A 

partir de então, o país adotou a terminologia “trabalho escravo” ao instituir as políticas 

públicas que tratam do crime e procedeu com um conjunto de esforços visando a sua 

erradicação, tornando-se uma referência mundial no combate a essa grave violação 

dos direitos humanos. 

A primeira operação de fiscalização do Grupo Móvel foi realizada no dia 15 de 

maio de 1995 em Mato Grosso do Sul. Participaram desta operação os Auditores-

Fiscais do trabalho Mário Lorenzoni, José Pedro Alencar, Eduardo Vieira, Alano 

Maranhão e Hyrani Carvalho; os procuradores do trabalho Luiz Camargo de Melo e 

Luercy Lopes; pela Comissão Pastoral da Terra o padre Alfeo Prandel; e os motoristas 

oficiais Germano Soares e Jerônimo Pereira  da Delegacia Regional Trabalho no Mato 

Grosso do Sul, atual Superintendência Regional do Trabalho. 

 

http://www.sinait.org.br/
https://sinait.org.br/docs/Rel_final_IPEA.pdf
https://sinait.org.br/docs/livro-inspecao-do-trabalho-nova-configuracao-ministerial.pdf
https://sinait.org.br/docs/livro-inspecao-do-trabalho-nova-configuracao-ministerial.pdf
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O combate ao trabalho escravo desenvolvido no Brasil pelos Auditores-Fiscais 

do Trabalho é reconhecido internacionalmente e já rendeu muitos elogios de 

organismos internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho – OIT e 

outros.  

 

Outros instrumentos de combate ao trabalho escravo 

Além do Grupo Móvel outros instrumentos de combate ao trabalho escravo 

foram criados a partir da atuação dos Auditores-Fiscais do Trabalho, como a “Lista 

Suja”, a PEC do Trabalho Escravo que resultou na aprovação da Emenda 

Constitucional 81/2014, e o Seguro-Desemprego para o Trabalhador Resgatado. A EC 

81 autoriza a expropriação de imóveis rurais e urbanos de quem comprovadamente 

pratica o trabalho escravo.  

 

Seguro-Desemprego para o trabalhador resgatado  

Já o benefício do Seguro-Desemprego partiu da indignação dos Auditores-

Fiscais do Trabalho que, depois de retirarem os trabalhadores das situações indignas 

acabavam reencontrando muitos deles na mesma armadilha, durante outras ações de 

fiscalização. Para evitar a reincidência desses trabalhadores eles sugeriram a criação 

do benefício que garante ao trabalhador resgatado o pagamento de três salários 

mínimos num período de seis meses. 

 

Projeto Ação Integrada 

O Projeto Ação Integrada, nascido no Mato Grosso, idealizado pelo Auditor-

Fiscal Valdiney Arruda, é outra iniciativa que já modificou a vida de centenas de 

trabalhadores. O SINAIT, a OIT, o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público 

do Trabalho, e outros parceiros, reúnem esforços para tornar nacional esse programa 

de prevenção, capacitação e promoção de cidadania.  

A iniciativa é reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho – OIT 

como um sucesso digno de ser exportado para outros países, exaltado em várias 

partes do mundo.  

 

 

http://www.sinait.org.br/
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Fortalecimento da fiscalização 

O SINAIT ao longo de três décadas tem cobrado o fortalecimento da Auditoria-

Fiscal do Trabalho com a realização de concurso público para recompor o seu quadro 

de pessoal, bem como para a área administrativa do então Ministério do Trabalho, atual 

Ministério da Economia. Além da modernização de equipamentos e procedimentos. 

Em suma, de prover o MTE de instrumental suficiente para reverter os problemas 

enfrentados pela categoria.  

Sem o fortalecimento da Pasta a luta dos Auditores-Fiscais não tem êxito.  

 

Ataques à fiscalização e à legislação vigente  

A fiscalização do trabalho tem sido alvo de sucessivos governos, principalmente 

o Grupo Móvel, que incomoda poderosos e suscita reações de ódio que resultam em 

ameaças, ataques verbais e físicos aos Auditores-Fiscais do Trabalho, processos, 

calúnias e em projetos no Legislativo que tentam retroceder e anular as conquistas 

alcançadas pela fiscalização do trabalho e consequentemente pela sociedade 

brasileira.  

A Chacina de Unaí é um exemplo. Depois de 16 anos do corrido os mandantes 

e intermediários do crime ainda recorrem da condenação em liberdade.   

A ação do Grupo Móvel incomoda alguns empregadores. Por isso, são muitos 

os ataques à legislação vigente sobre trabalho escravo. A última foi a tentativa de 

modificar o conceito de trabalho escravo. 

 

Histórico do combate ao trabalho escravo  

Em 1991, foram os Auditores-Fiscais do Trabalho, à época Agentes de Inspeção 

do Trabalho, que apresentaram denúncia à OIT sobre o descumprimento das 

Convenções 29 e 105 que versam sobre o trabalho forçado. Foram relatados casos de 

constatações feitas por diversos órgãos, como a Inspeção do Trabalho, Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, além de sindicatos e federações. Aceita pela 

OIT, a denúncia recebeu observações que foram encaminhadas ao governo brasileiro 

e, posteriormente, em 1992, foi levada à 79ª Conferencia da OIT. 

O texto da denúncia informava que em 1991 havia no Brasil cerca de 9 mil 

trabalhadores em trabalho forçado, sendo mais de 3 mil no estado do Pará. Com base 

no artigo 53 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o SINAIT, a Agitra e a 

AAIT-MG entraram com representação contra a omissão das autoridades no governo 

http://www.sinait.org.br/
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de Fernando Collor de Mello. A partir de então, a Alemanha disponibilizou verba à OIT 

para combate ao trabalho escravo e infantil, especialmente no Brasil. 

A Auditora-Fiscal do Trabalho Vera Jatobá era Secretária de Fiscalização do 

Trabalho quando assinou o primeiro instrumento legal de combate ao trabalho escravo 

no Brasil, a Instrução Normativa Intersecretarial nº 1, de 24 de março de 1994, que 

tratava da Inspeção do Trabalho na área rural, porque até então não se podia falar em 

trabalho escravo.  

Essa Instrução, mesmo sem constar do título, passava orientações detalhadas 

para reconhecimento e combate ao trabalho escravo. Não constar do título foi uma 

estratégia usada para evitar reações contrárias. Foi quando começaram a se formar 

grupos de fiscais que se interessavam pela discussão. Isso foi no governo Itamar 

Franco e não tinha mais o boicote de enfrentamento que os fiscais encontravam em 

outros momentos.  Houve também avanços ainda em relação ao combate ao trabalho 

infantil, quando o Brasil enfrentava problemas sérios dentro das grandes fazendas e 

usinas. 

 

2) Artigos e reportagens 

Artigo do Auditor-Fiscal do Trabalho Maurício Krepsky (2019) 

https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16794/   

Matéria com depoimentos 

https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16836 

Matérias sobre o tema disponíveis em https://www.sinait.org.br/ 

 

 

3) Especial 25 Anos do Grupo Móvel 

Mais de 54 mil trabalhadores resgatados nesse período 

Por Lourdes Marinho e Dâmares Vaz 

Edição: Nilza Murari 

http://www.sinait.org.br/
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16794/em%20artigo,%20auditor-fiscal%20lembra%20os%2024%20anos%20de%20operacoes%20do%20grupo%20movel%20de%20combate%20ao%20trabalho%20escravo
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16836/auditores-fiscais%20do%20trabalho%20relatam%20experiencias%20na%20atuacao%20no%20grupo%20movel
https://www.sinait.org.br/
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Neste 15 de maio de 2020 o Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM completa 

25 anos de atividades exercidas com afinco, garra e dedicação. A criação do GEFM, 

em 1995, pelo extinto Ministério do Trabalho, trouxe à tona o problema e criou uma 

forma de fazer o combate ao trabalho escravo no Brasil que tem sido modelo para o 

mundo. 

Reconhecido internacionalmente, o combate ao trabalho escravo desenvolvido no 

Brasil pelos Auditores-Fiscais do Trabalho já rendeu muitos elogios de organismos 

internacionais, a exemplo da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

Mesmo diante dos avanços que fizeram o País se tornar referência internacional na 

área, obstáculos têm surgido para dificultar a erradicação do trabalho escravo em solo 

nacional. Alguns, inclusive, têm origem no Congresso Nacional, a exemplo das 

tentativas de afrouxar o conceito de trabalho escravo inscrito no artigo 149 do Código 

Penal Brasileiro. 

Os Auditores-Fiscais do Trabalho têm resistido, com o apoio do SINAIT e de vários 

parceiros. Em duas décadas e meia de atuação no combate a esse crime, mesmo com 

a redução de nove para quatro equipes do Grupo Móvel, resgataram mais de 54 mil 

pessoas de condições análogas à escravidão. Garantiram assim mais de R$ 107 

milhões em verbas rescisórias pagas aos trabalhadores resgatados. 

Nesses 25 anos, foram fiscalizados mais de 5 mil empresas, fazendas, 

estabelecimentos. Cerca de 47 mil trabalhadores obtiveram a formalização do vínculo 

de trabalho no curso da ação fiscal. Muitos tiveram a Carteira de Trabalho como 

primeiro documento de identificação. Desde 2004, houve a emissão de 

aproximadamente 36 mil guias de Seguro-Desemprego especial para o Trabalhador 

Resgatado. 

“São muitos anos de trabalho, dedicação, renúncias e ousadia, ingredientes que foram 

construindo uma fórmula pioneira e inédita, que é modelo para o enfrentamento desse 

tipo de crime praticado não somente no Brasil, mas em todo o mundo”, dizem os 

dirigentes do SINAIT, Carlos Silva e Rosa Maria Campos Jorge.  

Carlos e Rosa lembram que foi a partir da atuação dos Auditores-Fiscais do Trabalho 

no combate a este crime que o País foi criando vários instrumentos de combate ao 

trabalho escravo. Além do Grupo Móvel, a Lista Suja – cadastro de empregadores 

flagrados com mão de obra análoga à de escravo –, o Seguro-Desemprego para o 

Trabalhador Resgatado e a PEC do Trabalho Escravo que resultou na aprovação 

da Emenda Constitucional 81/2013 são exemplos concretos disso. A EC 81 ainda 

carece de regulamentação e conta com a oposição da bancada ruralista no Congresso 

Nacional. 

http://www.sinait.org.br/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view?id=10412%2Fretrospectiva-2014promulgada--pec-do-trabalho-escravo-agora-e-emenda-constitucional-n--81-2014
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O benefício do Seguro-Desemprego partiu da indignação dos Auditores-Fiscais do 

Trabalho que, depois de retirarem os trabalhadores das situações de máxima 

exploração, acabavam reencontrando muitos deles na mesma armadilha, em outras 

ações de fiscalização. Para evitar a reincidência desses trabalhadores, os servidores 

sugeriram a criação do benefício que garante ao trabalhador resgatado o pagamento 

de três parcelas do seguro e uma chance para encontrar uma ocupação decente. 

Impactos do número reduzido de Auditores nas fiscalizações  

Os dirigentes do SINAIT ressaltam que a falta de Auditores-Fiscais impacta 

negativamente o combate ao trabalho escravo e as demais demandas da 

Fiscalização.  A carreira da Auditoria-Fiscal do Trabalho tem 3.644 cargos criados por 

lei. Atualmente 2.100 Auditores-Fiscais do Trabalho estão na ativa, atuando nas 27 

unidades da Federação e na sede do Ministério da Economia, em Brasília. Em média, 

todos os anos, aposentam-se 130 Auditores. O déficit é de 1.544 Auditores-Fiscais do 

Trabalho, o maior dos últimos 25 anos. As vagas existem, mas o governo não realiza 

concurso. 

Um estudo de 2012 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea apontou que 

o Brasil contemporâneo necessita de um quadro de 8 mil Auditores-Fiscais do 

Trabalho. A conclusão está associada aos compromissos do Estado brasileiro de 

erradicação do trabalho escravo e infantil, de combater a informalidade e, 

especialmente, de debelar os milhares de acidentes e doenças do trabalho registrados 

anualmente pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

“A necessidade de ampliar o quadro de Auditores-Fiscais do Trabalho aumenta à 

medida que a legislação trabalhista e de Segurança e Saúde do Trabalho são 

flexibilizadas. Desde a reforma trabalhista, em 2017, aumentou o número de mudanças 

legislativas que têm levado a uma maior precarização e vulnerabilidade dos 

trabalhadores e, consequentemente, ao surgimento de mais casos de trabalho 

degradante”, ressalta Rosa Jorge. 

“Esse é o pior cenário, o da desregulamentação do trabalho, em que a atuação e maior 

número de Auditores-Fiscais do Trabalho tornam-se mais do que necessários, 

essenciais, para conferir dignidade a todos os cidadãos”, avalia o presidente do 

SINAIT, Carlos Silva. Ele reforça que a situação é confirmada pelo recente Estudo 

sobre a Inspeção do Trabalho na Nova Configuração Ministerial, elaborado a pedido 

do SINAIT. 

Ataques  

A ação da Fiscalização do Trabalho, em geral, incomoda. Com o Grupo Móvel não é 

diferente. São muitos os ataques, especialmente à legislação vigente, para 

http://www.sinait.org.br/
https://sinait.org.br/docs/Rel_final_IPEA.pdf
https://sinait.org.br/docs/livro-inspecao-do-trabalho-nova-configuracao-ministerial.pdf
https://sinait.org.br/docs/livro-inspecao-do-trabalho-nova-configuracao-ministerial.pdf
https://sinait.org.br/docs/livro-inspecao-do-trabalho-nova-configuracao-ministerial.pdf
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enfraquecer o combate ao trabalho escravo.  

O GEFM irrita poderosos e suscita reações de ódio que resultam em ameaças, ataques 

verbais e físicos aos Auditores-Fiscais do Trabalho. processos, calúnias e projetos no 

Legislativo que intentam trazer retrocesso ou anular as conquistas alcançadas pela 

Fiscalização do Trabalho e, consequentemente, pela sociedade brasileira. “A última foi 

a tentativa de modificar o conceito de trabalho escravo. E temos casos de várias 

ameaças a Auditores-Fiscais do Trabalho, anônimas, como ocorreu em Barreiras, na 

Bahia, ou declaradas, como foi o caso em Fortaleza”, relembra Carlos Silva. 

A Chacina de Unaí é o exemplo mais trágico. Três Auditores-Fiscais do Trabalho – 

Eratóstenes, João Batista e Nelson – e um motorista – Ailton, foram assassinados 

quando se dirigiam à zona rural de Unaí para uma fiscalização em 28 de janeiro de 

2004. A impunidade que cerca o caso encoraja maus empregadores a fazer ameaças, 

pois, passados 16 anos, os mandantes e intermediários do crime ainda recorrem da 

condenação em liberdade.   

Parceria 

Desde sua criação, o GEFM atua no combate ao trabalho escravo articulado com 

outros órgãos. Entre os parceiros mais constantes dos Auditores-Fiscais do Trabalho 

em campo estão o Ministério Público do Trabalho, a Advocacia Geral da União – AGU, 

a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal – PRF, o Ministério Público Federal – 

MPF e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Outros órgãos, 

como o Ibama, podem se juntar às equipes em casos específicos. 

A parceria resulta em uma abordagem multifacetada, que resolve muitos problemas no 

local e se desdobra em Termos de Ajuste de Conduta – TACs, inquéritos civis, ações 

civis públicas e processos administrativos, entre outras iniciativas. Os relatórios dos 

Auditores-Fiscais do Trabalho, plenos de provas documentais, depoimentos e registros 

de imagens em fotos e filmes, são peça fundamental para subsidiar as ações dos 

parceiros. 

Redução dos resgates 

De 2013 para cá, o número de resgates vem diminuindo. Isso não quer dizer, no 

entanto, que o País tenha menos trabalhadores escravizados atualmente. É, na 

realidade, uma das consequências da redução do quadro de Auditores-Fiscais do 

Trabalho e das equipes do GEFM a cada ano.  A situação é agravada pela política de 

ataques à Inspeção do Trabalho pelo próprio governo, inclusive com cortes no 

orçamento da fiscalização para estruturar seu planejamento. 

O fim do Ministério do Trabalho, que virou Secretaria de Previdência e Trabalho ligada 

ao Ministério da Economia, e o rebaixamento da Secretaria de Inspeção do Trabalho 

http://www.sinait.org.br/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view?id=16862
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view?id=16862
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a subsecretaria, atrelados às mudanças nas Normas Regulamentadoras – NRs de 

segurança e saúde no trabalho e nas leis trabalhistas, têm impacto sobre o poder da 

fiscalização trabalhista. 

Os ataques promovidos pelo atual governo atingem em cheio os mecanismos 

garantidores de uma política que afasta doenças, acidentes e mortes, trabalho escravo 

e infantil, enfim, todo tipo de atividade que não se enquadra na agenda do trabalho 

decente. Os desafios, em 25 anos, podem ter mudado, mas continuam a existir. Depois 

de um período de ascensão e grande visibilidade das ações do Grupo Móvel, o 

patronato reagiu mal e usa todo o seu poder econômico e influência política para 

enfraquecer a fiscalização. “Reformas não ocorrem por acaso. Há toda uma intenção 

muito bem calculada para desregulamentar e deixar as relações de trabalho mais 

frágeis e fora do alcance da fiscalização. Estamos vendo um enorme retrocesso que, 

em tempos de crise como esse que estamos passando, revela-se ainda mais cruel. 

Quando o mercado não tem compromisso com nada e ninguém, é o Estado que fica 

sobrecarregado. É o que está ocorrendo agora”, diz Carlos Silva. 

Disponível em https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17864/  

 

4) Especial 25 Anos do Grupo Móvel 

Protagonistas dessa trajetória, Auditores-Fiscais contam episódios marcantes 

Por Dâmares Vaz e Lourdes Marinho 

Edição: Nilza Murari 

A criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM em 1995, pelo Ministério 

do Trabalho, fez surgir uma forma de combate ao trabalho escravo contemporâneo no 

País. Em 15 de maio daquele ano, ocorria a primeira operação de fiscalização, em 

Mato Grosso do Sul. Dela participaram os Auditores-Fiscais do Trabalho Mário 

Lorenzoni, José Pedro Alencar, Eduardo Vieira, Alano Maranhão e Hyrani Carvalho; 

os procuradores do Trabalho Luiz Camargo de Melo e Luercy Lopes; pela Comissão 

Pastoral da Terra o padre Alfeo Prandel, e os motoristas oficiais Germano Soares e 

Jerônimo Pereira, da então Delegacia Regional Trabalho no Mato Grosso do Sul. 

Com a iniciativa, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer oficialmente a 

existência de trabalho forçado em seu território perante a comunidade internacional. A 

partir de então, o País adotou a terminologia “trabalho análogo ao escravo” ao instituir 

as políticas públicas que tratam do crime e empreendeu um conjunto de esforços 

http://www.sinait.org.br/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17864/especial%2025%20anos%20do%20grupo%20movelmais%20de%2054%20mil%20trabalhadores%20resgatados%20nesse%20periodo
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visando à erradicação, tornando-se referência mundial no combate a essa grave 

violação dos direitos humanos. 

Em 1991, foram os Auditores-Fiscais do Trabalho, à época Agentes de Inspeção do 

Trabalho, que apresentaram denúncia à Organização Internacional do Trabalho – OIT 

sobre o descumprimento das Convenções nº 29 e nº 105, que versam sobre trabalho 

forçado. Foram relatados casos de constatações feitas por diversos órgãos, como a 

própria Inspeção do Trabalho, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 

além de sindicatos e federações. Aceita pela OIT, a denúncia recebeu observações 

que foram encaminhadas ao governo brasileiro. Em 1992, a queixa foi levada à 79ª 

Conferência da OIT. 

O texto da denúncia informava que em 1991 havia no Brasil cerca de 9 mil 

trabalhadores em regime de trabalho forçado, sendo mais de 3 mil no estado do Pará. 

À denúncia somou-se uma representação do SINAIT e outras entidades contra o 

governo de Fernando Collor de Mello por omissão. As ações fizeram com que a 

Alemanha disponibilizasse verba à OIT para combate ao trabalho escravo e infantil, 

especialmente no Brasil. 

A Auditora-Fiscal do Trabalho Vera Jatobá era secretária de Fiscalização do Trabalho 

quando assinou o primeiro instrumento legal de combate ao trabalho escravo no País, 

a Instrução Normativa Intersecretarial nº 1, de 24 de março de 1994, que tratava da 

Inspeção do Trabalho na área rural. Até então, não se podia falar em trabalho escravo. 

A norma legal, mesmo sem citar trabalho escravo no título, continha as orientações 

detalhadas para reconhecimento e combate ao problema. “Não citar no título foi uma 

estratégia usada para evitar reações contrárias”, lembra Vera Jatobá, hoje aposentada 

e diretora do SINAIT. A partir dali, já sob o governo de Itamar Franco, começaram a se 

formar grupos de Auditores-Fiscais que se interessaram pela discussão e que se 

voluntariaram a compor as equipes de fiscalização. 

Protagonismo e avanços 

Os Auditores-Fiscais do Trabalho são inegavelmente protagonistas dessa trajetória e, 

como tais, depositários das memórias do combate ao trabalho escravo no Brasil. Essa 

trajetória é marcada por muitos avanços, relacionados com o resgate da dignidade dos 

trabalhadores resgatados, o reconhecimento da atuação da Auditoria – embora aquém 

do merecimento –, o incremento do patamar civilizatório da sociedade. Mas há também 

momentos terríveis – Auditores-Fiscais foram mortos, alguns já se encontraram 

vulneráveis em meio a situações violentas, e, acima de tudo, todos os que atuam nesse 

combate se depararam com o grau máximo a que pode chegar a exploração do ser 

humano. 

http://www.sinait.org.br/
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O Auditor-Fiscal do Trabalho João Batista, de Mato Grosso, atuou por 20 anos no 

Grupo Móvel. Nesse período, viu situações extremas de exploração e de restrição de 

liberdades individuais. Ele conta que havia um grande deslocamento de trabalhadores 

do Nordeste para o Norte, para abrir a mata e plantar pasto. “Dessa forma, o terreno 

estava fértil para todo tipo de barbárie. As pessoas não tinham conhecimento de onde 

estavam e ficavam vulneráveis a condições pavorosas. Não tinha nenhum tipo de 

controle.” 

Em sua vida profissional, encontrou trabalhadores abrigados debaixo de lonas sobre o 

chão batido, que ficavam alagadas quando chovia. Também encontrou os que estavam 

submetidos a terríveis condições de higiene e alimentação, ainda sujeitos à servidão 

por dívida. “Em muitos casos, o patrão tinha os empregados na mão. Além das 

condições de penúria e humilhação, muitas vezes os subordinados viviam sob 

constantes ameaças por parte dos empregadores, que contratavam pistoleiros para 

intimidar o grupo.” 

Ele conta que o foco da atuação da Auditoria-Fiscal era retirar os trabalhadores 

daquela situação e fazer com que os patrões pagassem o que deviam. Em certo 

momento, João Batista passou a propor que os resgatados tivessem acesso ao 

benefício do Seguro-Desemprego. “Comecei a perturbar a doutora Vera Olímpia 

Gonçalves – à época secretária de Inspeção do Trabalho – para que tomássemos uma 

providência nesse sentido. Com o aval dela, fui até o gabinete do então ministro do 

Trabalho Francisco Dornelles com a minuta da lei pronta, e que foi uma das últimas 

leis aprovadas na gestão de Fernando Henrique Cardoso, em 2002”, relembra. 

Os Auditores-Fiscais do Trabalho de São Paulo Lívia dos Santos Ferreira, Luís 

Alexandre de Faria e Renato Bignami relatam um pouco da história da atuação da 

Inspeção do Trabalho no estado no combate ao tráfico de pessoas e à submissão de 

trabalhadores migrantes a condições análogas às de escravos. Essa atuação começou 

em 2007. Àquela época, como agora, havia uma crescente precarização na indústria 

da moda paulista, concretizada pelo tráfico de trabalhadores sul-americanos trazidos 

do altiplano andino, principalmente, para a Região Metropolitana de São 

Paulo. Estimava-se que mais de 60 mil bolivianos indocumentados trabalhavam, em 

sua maioria, em condições precárias, abastecendo grande parte do mercado vestuário 

da cidade. 

A atuação dos Auditores-Fiscais do estado contribuiu significativamente para alterar o 

paradigma nacional de tratamento a esses migrantes submetidos ao tráfico de 

pessoas, garantindo-lhes direitos fundamentais no trabalho independentemente da 

situação migratória. A busca dos servidores sempre foi para imprimir novos padrões 

de intervenção na indústria da moda, aprofundando as auditorias na cadeia de 

fornecimento para estabelecer responsabilidade jurídica por violações de direitos 

http://www.sinait.org.br/
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humanos. 

“Alterávamos ainda o combate ao trabalho escravo, acrescentando o meio urbano 

às políticas públicas de enfrentamento. O resultado foi a melhora na vida de milhares 

de migrantes e nas condições de trabalho da indústria do vestuário, além de maior 

responsabilidade das grifes na hora de contratar outras empresas. Nesse período, mais 

de 40 grifes foram diretamente responsabilizadas pela Fiscalização do Trabalho”, 

constatam. 

Impressões 

O Auditor-Fiscal do Trabalho Márcio José Leitão de Siqueira, de Minas Gerais, 

relembra a primeira vez que integrou o GEFM, em 1996, e o assombro que sentiu ao 

encontrar homens tratados como escravos, trabalhando por comida, em condições 

totalmente degradantes. O Auditor participou das equipes do Grupo Móvel durante os 

anos iniciais do combate ao trabalho escravo no Brasil. 

Trabalho de domingo a domingo, barracos de lona como alojamento, água 

contaminada de um córrego onde também bebiam animais e armazenada em 

vasilhames de agrotóxicos, comida vencida e vendida a preços abusivos, o mato como 

banheiro, a servidão por dívida, a vigilância armada e o cárcere, eram algumas das 

condições degradantes ali encontradas. “Era um retrato perfeito do abandono, do 

descaso com vidas humanas e da violência contra os trabalhadores, sujeitos ao 

trabalho escravo contemporâneo”, relata. 

Ele registra ainda que no início do Grupo Móvel não havia procedimentos previstos em 

lei para viabilizar o resgate, nem recursos públicos para custear alimentação, 

hospedagem e transporte dos trabalhadores, nem carros e equipamentos adequados, 

nem Lista Suja, nem varas itinerantes da Justiça do Trabalho, nem Seguro-

Desemprego para o trabalhador resgatado. “Mas havia a coragem dos Auditores-

Fiscais, sensibilizados com a condição de vida e trabalho de homens abandonados e 

compromissados com a missão de salvaguardar a dignidade e a liberdade dos 

trabalhadores”, completa. 

Para a Auditora-Fiscal do Trabalho Marinalva Dantas, uma das operações com maior 

importância histórica ocorreu numa fazenda chamada Brasília, localizada em Mato 

Grosso, em 2002. “Esse episódio é memorável porque marcou o encontro de 136 

escravos com a Justiça do Trabalho para contarem sua triste história e resgatarem sua 

dignidade. Antes disso, os juízes do Trabalho tinham a escravidão contemporânea 

como inexistente. Nesse histórico dia, mais de uma centena de homens maltrapilhos, 

calçando sandálias japonesas, trajando bermudas e camisetas, espalharam suas 

mochilas nos corredores e sentaram junto à placa do Tribunal Regional do Trabalho – 

TRT da 23ª Região, em Rondonópolis”, recorda. 

http://www.sinait.org.br/
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Os trabalhadores foram encontrados em condição degradante na colheita do algodão. 

A empresa, ao ser confrontada pela Inspeção, tentou todos os ardis possíveis para se 

livrar dos encargos devidos a esses degradados, usando o argumento de que se 

recusavam a trabalhar para tentar forçar a demissão por justa causa. Além de aliciados 

criminosamente, os trabalhadores estavam sob risco de levar um calote, o que não 

ocorreu em razão da atuação da Inspeção e do Ministério Público do Trabalho. 

“Mostramos ao juiz o quadro real da situação desses trabalhadores e sua inconteste 

desvalia, e ele aceitou nossos argumentos. Os trabalhadores entraram no tribunal 

como réus de uma justa causa e saíram como homens livres e ressarcidos. 

Fortalecemos ainda o MPT, que sempre tinha suas ações de danos morais indeferidas 

em outros processos semelhantes. Foi como se abríssemos uma cortina e 

disséssemos: ‘Judiciário, eis aqui os escravos’.” 

Frustração, riscos e mortes 

Para Valderez Monte, que foi coordenadora de ações do Grupo Móvel desde o início 

do processo, essa história é até hoje uma fonte inesgotável de surpresas e 

aprendizado. “Foi uma das maiores experiências que vivi, tanto no exercício da 

fiscalização, quanto nas surpresas da vida real do submundo do trabalho, não aquele 

que dignifica o homem, mas aquele que o escraviza e reduz a nada, ou a um ser 

produtivo submetido a condições inferiores às dos animais aprisionados.” 

Ela recorda uma das primeiras ações como coordenadora, na qual foi resgatado 

apenas um trabalhador, num ambiente urbano da cidade de Lucas do Rio Verde (MT), 

em 1995. “Encontramos Pedro Andrelino de Souza sozinho numa casa com portas 

abertas e uma bicicleta à disposição. Uma cena normal que jamais indicaria servidão. 

Porém, a investigação, a partir de denúncia do Centro de Direitos Humanos Heleno 

Fragoso, de Curitiba (PR), mostrou que o empregado era um faz tudo de uma família 

local. Transportado para os lugares onde era requisitado, ficava submetido aos 

interesses de três irmãos. Era apresentado como agregado e sofria habitualmente 

agressões físicas.” 

Embora tenha sido resgatado e retornado à cidade de origem, Pedro e sua história 

deixaram em Valderez um sentimento de frustração em razão do descaso do Estado 

Brasileiro com os trabalhadores resgatados nas fiscalizações, com nítida falta de 

acolhimento e de garantia da vida. “O trabalhador, ao chegar à cidade natal, foi 

processado por calúnia e difamação e, dois anos depois, assassinado, sob 

circunstâncias até hoje não esclarecidas”, relata a Auditora-Fiscal do Trabalho 

aposentada. 

O Auditor-Fiscal Sérgio Carvalho recorda como a Chacina de Unaí e o medo que se 

seguiu ao episódio o impulsionaram a encerrar sua participação no Grupo Móvel por 

http://www.sinait.org.br/
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um breve período. Também não esquece o dia 28 de janeiro de 2004. Ele e a equipe 

estavam no sul do Pará para apurar denúncia de trabalho escravo, maus tratos e 

humilhações. O grupo saiu de Redenção às 5 horas, com destino à Fazenda Liberdade, 

localizada em Santana do Araguaia, somente finalizando a ação no início da noite. 

Faminto, cansado, com apenas o café da manhã tomado de madrugada, o grupo parou 

na primeira churrascaria aberta na avenida que dá acesso a Redenção. Já era quase 

meia noite. “O volume da televisão, pendurada no alto da parede, anunciava a tragédia, 

como chamada principal de um telejornal. Ao ouvirmos aquela notícia, ficamos 

paralisados em pé no meio do salão. Olhávamos para os companheiros ao lado. Em 

silêncio, não acreditávamos no que tínhamos acabado de ouvir: mataram 

covardemente três Auditores-Fiscais do Trabalho e um motorista, em Unaí. Os minutos 

passavam devagar, ouvia choro e revolta ao meu lado. Voltamos ao hotel em silêncio”, 

recorda. 

Depois disso, conta Sérgio, vinham à memória os riscos passados e a projeção dos 

que ainda estavam por vir, e ele decidiu então se afastar do Grupo Móvel. Mas no mês 

seguinte, resolveu voltar a participar das ações rurais, exatamente na região de Unaí 

e Paracatu de Minas. “Não poderíamos deixar que o medo e a violência vencessem a 

esperança.” 

Grupo Móvel foi uma revolução 

O padre Ricardo Rezende Figueira trabalhou, entre maio de 1977 e dezembro de 1996, 

na Diocese de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, quando se deparou com a 

imensa violência no campo em razão da posse e propriedade de terra e do trabalho 

escravo. Ele avalia o surgimento do Grupo Móvel como uma revolução no campo. Para 

o padre, era o direito, inclusive trabalhista, chegando aos rincões mais distantes, o 

resgate da cidadania, a exigência do respeito à humanidade do outro, subalterno na 

relação assimétrica de dois polos. 

“Um desses polos tinha o dinheiro, a terra, os meios de transporte e as armas. Do outro 

lado, havia apenas a força do trabalho. Tratava-se de estabelecer o respeito aos 

direitos humanos onde seu cumprimento era cotidianamente pisoteado. A revolução se 

dava na ação dos Auditores, ao entrarem nas empresas, estabelecerem o direito da 

parte prejudicada e auxiliarem na transformação da consciência de muitos 

trabalhadores que tinham, finalmente, sua dignidade resgatada.” 

Ele lamenta, no entanto, que, enquanto são comemoradas as bodas de ouro da criação 

dos Grupos Móveis, esteja ocorrendo um desmonte do sistema de proteção dos 

trabalhadores. “Desde 2016, há um contínuo desfazimento das leis protetoras dos 

trabalhadores e o próprio Ministério do Trabalho deixou de existir. Hoje, o Trabalho 

está submetido ao Ministério da Economia, e não o contrário. Assim, a atividade 

http://www.sinait.org.br/
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desenvolvida pelos Auditores-Fiscais do Trabalho e seus parceiros enfrenta novos e 

dramáticos desafios. Justamente por isso, os Auditores continuam tão necessários. 

Presto minha homenagem a esses valorosos e corajosos servidores públicos que, 

desde 1995, têm sido um exemplo de dedicação ao cumprimento de seu dever 

funcional e cidadão.” 

Disponível em https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17856/  

 

5) 25 anos do Grupo Móvel  

O SINAIT como parceiro de luta 

Por Andrea Bochi 

Edição: Nilza Murari 

Nesta sexta-feira, 15 de maio, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM 

completa 25 anos de sua primeira ação fiscal, com quase 55 mil resgates na bagagem. 

Em um quarto de século, o grupo criado para fazer o combate ao trabalho escravo no 

Brasil contou com muitos parceiros, nas ações fiscais propriamente ditas ou na 

articulação diária para viabilizar sua atuação, em diferentes momentos e fóruns. O 

SINAIT é um desses parceiros, como não poderia deixar de ser, em seu papel de 

defensor dos direitos dos Auditores-Fiscais do Trabalho e das políticas de defesa dos 

direitos dos trabalhadores. 

O GEFM tem hoje uma estrutura que míngua e é ainda muito pequena comparada ao 

tamanho do problema. Na trincheira da luta para garantir autonomia, recursos 

orçamentários e humanos, além de segurança para os Auditores-Fiscais do Trabalho 

e demais integrantes do Grupo Móvel, o SINAIT sempre esteve ao lado dos Auditores-

Fiscais do Trabalho, buscando junto a autoridades, políticos e instituições nacionais e 

internacionais, o apoio necessário em cada etapa e situação. 

Emendas ao Orçamento, Ações Civis Públicas contra o Governo Federal foram 

algumas das medidas alcançadas para garantir a manutenção das operações de 

combate ao trabalho escravo. Por diversas vezes, as ações do Grupo Móvel correram 

o risco de serem paralisadas por falta de recursos, em razão de cortes no orçamento 

da Fiscalização. Sempre que houve necessidade, o SINAIT articulou no Senado e na 

Câmara o reforço do orçamento da Fiscalização do Trabalho para garantir a 

continuidade do combate à escravidão contemporânea. 

Em 2019, por exemplo, num esforço em defesa da Fiscalização do Trabalho, 10 

http://www.sinait.org.br/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17856/especial%2025%20anos%20do%20grupo%20movelprotagonistas%20dessa%20trajetoria,%20auditores-fiscais%20contam%20episodios%20marcantes
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milhões foram recuperados em emendas apresentadas ao Orçamento previsto para 

este ano. Sem esse trabalho articulado pelo Sindicato Nacional, que contou com o 

apoio e trabalho do deputado Túlio Gadêlha (PDT-PE), as atividades da Auditoria-

Fiscal do Trabalho poderiam estar seriamente comprometidas. 

Incessante também é a busca do Sindicato pela recomposição do quadro de Auditores-

Fiscais do Trabalho, defasado em cerca de 1.500 cargos. Concursos públicos 

realizados nas décadas de 1990 e 2000, e seus adendos, foram fruto de pedidos 

insistentes do SINAIT. Os pedidos continuam sendo apresentados, hoje com muito 

mais justificativas em razão do déficit de Auditores-Fiscais. Tanto no governo passado 

como no atual, porém, a luta tem esbarrado em diretrizes que valem para o conjunto 

dos servidores públicos e que resultam na decisão de não realizar concursos públicos. 

A falta de Auditores-Fiscais impacta todos os projetos da fiscalização, e também o 

combate à escravidão. 

Na esteira de várias tentativas de impedir a atuação do Grupo Móvel, acontece aquilo 

que parecia impossível, a suspensão da publicação da Lista Suja, no final de 2014, por 

liminar do Supremo Tribunal federal – STF. A lista só voltaria a ser divulgada em 2017. 

Nesse ínterim, o SINAIT agiu política, administrativa e judicialmente em favor do 

restabelecimento da publicação do importante instrumento de transparência e punição 

dos escravagistas. 

Dirigentes do SINAIT e Auditores-Fiscais indicados pelo Sindicato participam com 

muita frequência de audiências públicas, seminários, solenidades promovidas pelas 

Casas Legislativas e outras instituições. Levaram ao conhecimento de parlamentares, 

autoridades e da sociedade, em dezenas de ocasiões e eventos, o trabalho realizado 

pela Fiscalização do Trabalho, as dificuldades encontradas e os pleitos em defesa da 

categoria. Levaram também todo o subsídio necessário para o avanço de projetos e 

defesas de matérias que tratam do mundo do trabalho. Em todas as ocasiões o tom foi 

sempre de fortalecimento da Inspeção do Trabalho, que perdeu espaço em instâncias 

decisórias com o fim do Ministério do Trabalho. 

A fiscalização, de forma geral, e o combate ao trabalho escravo, de modo particular, 

incomodam muito. No Parlamento há um bloco que se opõe a esse trabalho e patrocina 

projetos como o de mudar o conceito de trabalho análogo ao escravo inscrito no artigo 

149 do Código Penal. Foi assim que surgiu, no parecer do Projeto de Lei do Senado – 

PLS 432/2013, a proposta de retirada dos termos “condições degradantes” e “jornada 

excessiva” na definição de trabalho escravo. 

A Proposta de Emenda à Constituição – PEC 438/2003, conhecida como a PEC do 

Trabalho Escravo, que previa a expropriação de terras onde for flagrada a prática de 

submissão ao trabalho análogo ao de escravo, foi objeto de luta do SINAIT por sua 

http://www.sinait.org.br/
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aprovação durante mais de uma década. Em 2014, foi aprovada e hoje é a Emenda 

Constitucional nº 81, que ainda carece de regulamentação. 

A violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho sempre foi grande preocupação, 

especialmente nas fiscalizações rurais, mesmo antes da Chacina de Unaí, ocorrida em 

janeiro 2004. O SINAIT está e esteve ao lado da categoria em todas as ocasiões e 

oportunidades, criadas ou que se apresentaram, para exigir segurança. Entre as 

iniciativas administrativas nesse campo, está o Protocolo de Segurança, que já foi 

apresentado às autoridades do extinto Ministério do Trabalho e do atual Ministério da 

Economia. 

Em todos os episódios que envolveram agressões, atentados ou ameaças a 

integrantes do Grupo Móvel, o SINAIT interferiu junto às autoridades administrativas, 

policiais e judiciárias para que as medidas de proteção aos Auditores-Fiscais do 

Trabalho e punição aos agressores. Foi assim com casos ocorridos no Pará, em 

Pernambuco, na Bahia e no Ceará, entre outros. Os casos foram levados a audiências 

públicas, para denunciar a violência contra agentes públicos que ousam desafiar o 

poder econômico, para buscar estratégias de segurança e garantias para o exercício 

da fiscalização. 

Esforços relevantes foram empreendidos pela revogação de matérias como a Portaria 

1.129/2017, que engessava a Fiscalização do Trabalho. O documento, engendrado 

pelo próprio Ministério do Trabalho, tentou alterar o conceito de trabalho escravo do 

artigo 149 do Código Penal e impor dificuldades aos Auditores-Fiscais do Trabalho 

para fazer a fiscalização de combate à escravidão contemporânea. Ainda colocou sob 

expressa autorização do então ministro do Trabalho a inclusão de empregadores na 

Lista Suja e sua divulgação, politizando um instrumento técnico. 

O SINAIT mobilizou parceiros e instituições dentro e fora do Brasil pela revogação da 

Portaria 1.129. O Sinait agiu de maneira firme, tempestiva e contundente, promovendo 

uma gigante articulação política contra o que representava um grave retrocesso e 

perigosa ingerência na organização da Fiscalização do Trabalho. A matéria foi 

revogada e em seu lugar foi publicada a Portaria de 1.293/2017, restabelecendo a 

autonomia da fiscalização. 

Tentativas de interferências na fiscalização, falta de condições de trabalho, ameaças 

e violências sofridas pelos Auditores-Fiscais e descumprimento a Convenções 

internacionais sempre foram alvo de denúncias à Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, ao Ministério Público do Trabalho – MPT e Ministério Público Federal 

– MPF, ao Congresso Nacional e à Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho 

Escravo – Conatrae. 

A criação do Projeto Ação Integrada, do Movimento Ação Integrada e do Instituto Ação 

http://www.sinait.org.br/
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Integrada, foi outra iniciativa em torno do tema do trabalho escravo, que reuniu 

entidades e instituições para agir em favor dos trabalhadores resgatados pelo Grupo 

Móvel. Os projetos criaram chances e oportunidades de formação profissional e 

empregos dignos, para reduzir a reincidência à exploração. 

Visibilidade 

O reconhecimento vem com o conhecimento. Por isso, levar o trabalho do Grupo Móvel 

ao conhecimento da sociedade é projeto permanente. Para isso, o SINAIT organizou 

a exposição fotográfica “TRABALHO ESCRAVO – Auditoria-Fiscal do Trabalho, 20 

anos resgatando a cidadania e a dignidade dos trabalhadores (1995-2015)", em 2015. 

Esta foi a primeira de outras que se seguiram, com a parceria do Auditor-Fiscal do 

Trabalho e fotógrafo Sérgio Carvalho, que vem registrando em imagens esse trabalho 

que agora completa 25 anos. Em 2018, mais uma exposição – Sobre o peso das 

correntes em teus ombros. Estas e outras mostras, com o apoio do SINAIT e suas 

Delegacias Sindicais, correram vários estados. 

O envio de material à imprensa e facilitação da aproximação com jornalistas nos 

primeiros anos foram formas de dar visibilidade ao trabalho do Grupo Móvel. O apoio 

à publicação de livros, folders, cartilhas, e à realização de eventos – seminários, 

solenidades, Fórum Social Mundial – foram outras formas de levar ao conhecimento 

do público a existência do trabalho escravo e do Grupo Móvel. 

Articuladas pelo Sindicato Nacional, homenagens foram promovidas a integrantes do 

Grupo Móvel pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH do 

Senado. Em Sessão Solene, Auditores-Fiscais do Trabalho que participam ou já 

participaram do combate direto ao trabalho escravo no GEFM receberam o merecido 

reconhecimento. 

“São 25 anos de atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e 25 anos de luta 

do SINAIT em apoio a essa causa, para dar visibilidade ao trabalho realizado. Ganha 

o país, com servidores tão valorosos; ganham os trabalhadores, que hoje sabem que 

podem contar com esse aparato em sua defesa. A defesa do Grupo Móvel e das 

condições para a realização do combate ao trabalho escravo são uma causa para o 

SINAIT. Enquanto houve um trabalhador em situação de escravidão, é necessário que 

o Estado saia em sua defesa. Esse braço é a Fiscalização do Trabalho, é o Grupo 

Especial de Fiscalização Móvel”, diz Carlos Silva, presidente do SINAIT. 

Disponível em https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17866 
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6) 25 Anos do Grupo Móvel 

Resgate da história em live realizada pela ENIT faz parte das comemorações 

Por Dâmares Vaz 

Edição: Nilza Murari 

A Escola Nacional da Inspeção do Trabalho – Enit reuniu nesta sexta-feira, 15 de maio, 

Auditores-Fiscais do Trabalho e personagens da história do Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel – GEFM em uma live, para comemorar os 25 anos da unidade. A 

transmissão foi feita no canal da escola no YouTube – reveja aqui –, sob coordenação 

do chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo – Detrae, 

Maurício Krepsky, e da diretora do SINAIT Vera Jatobá. 

Vera Jatobá contribuiu com suas memórias do início do combate do trabalho escravo, 

do qual o GEFM foi o principal instrumento a partir de 1995. Ela era subsecretária de 

Inspeção do Trabalho em 1994 e foi uma das responsáveis pela edição do primeiro 

normativo voltado ao enfrentamento do problema no País, a Instrução Normativa 

Intersecretarial nº 1, de 24 de março de 1994. 

“Antes de 1995, quando o Brasil oficialmente reconheceu e começou a fiscalizar 

trabalho escravo, a Inspeção já lidava com o problema, cujas denúncias estavam 

concentradas nas áreas rurais. A Instrução nº 1 trouxe uma série de indicações para a 

fiscalização do trabalho rural, sem citar trabalho escravo para não criar resistências a 

essa atuação, mas contemplando todos os itens que podem ser caracterizadores do 

trabalho degradante, como aliciamento, fraude, trabalho forçado”, registra a diretora do 

Sindicato. 

Para Vera Jatobá, o Grupo Móvel nasceu como um instrumento e tornou-se uma 

instituição, no sentido de ter reconhecida uma personalidade que está relacionada ao 

enfrentamento do trabalho escravo. “A ‘Móvel’ alcançou o reconhecimento de que sua 

maior competência é o resgate, e resgate é liberdade. Tudo o que vem depois do 

resgate é importante, mas sem ele não há liberdade para o trabalhador. Essa liberdade 

é a pepita de ouro da democracia.” 

Ao lado da diretora do SINAIT, também participaram da live a Auditora-Fiscal do 

Trabalho Valderez Monte, uma das pioneiras da política de enfrentamento; o 

subsecretário de Inspeção do Trabalho, Celso Amorim; a subprocuradora-Geral da 

República e ex-procuradora-Geral da República Raquel Dodge; o padre e professor da 

UFRJ Ricardo Rezende; o advogado e subprocurador Geral do Trabalho aposentado 

Luis Camargo de Melo; o juiz federal e professor da UFMG Carlos Haddad, e o 

jornalista Leonardo Sakamoto, conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas 

http://www.sinait.org.br/
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Contemporâneas de Escravidão. 

Papel do Auditor 

Em 2006, atuando em Marabá (PA), o juiz federal Carlos Haddad julgou muitos casos 

de trabalho escravo que chegavam ao sistema de justiça por meio da atuação do Grupo 

Móvel. Para ele, essa atuação é a marcha inicial que coloca o carro do combate para 

andar. “O meu trabalho como juiz já é a quinta marcha e depende do trabalho dos 

Auditores para ter resultados. A Justiça depende do que foi feito pelo Auditor lá na 

ponta, na produção de prova significativa para o direito e processo penal. Não consigo 

imaginar o Brasil no enfrentamento ao trabalho escravo sem o GEFM”, afirma. 

Causa da escravidão contemporânea 

Valderez Monte coordenou operações do GEFM nos primeiros anos e afirma que as 

ações desenvolvidas ali são até hoje fonte de realização profissional. No entanto, 

na live, expressou frustração e preocupação quanto ao futuro do combate ao trabalho 

escravo no Brasil. Para ela, são retrocessos o desmantelo do Ministério do Trabalho, 

a legalização do “gato” pela terceirização, a precarização do Direito do Trabalho e do 

direito ao trabalho. 

“Eu costumo falar que o Grupo Móvel é, no fundo, uma caravana da ilusão, porque os 

trabalhadores resgatados retornam ao trabalho degradante por causa da falta de 

políticas públicas que os abriguem. Nós os tirávamos disso, mas eles voltavam a cair 

na rede da degradância. A verdade é que, se não houver reforma agrária e políticas 

públicas que garantam condições para as pessoas produzirem e serem respeitadas, 

não haverá combate definitivo do trabalho escravo. Essas pessoas vão continuar a 

produzir riquezas para outros, a preparar a terra dos outros, sem direito a nada”, afirma 

a Auditora. 

Sakamoto também afirma ser a desigualdade social crônica o principal fator gerador 

da escravidão contemporânea, não somente no Brasil, mas em âmbito global, o que é 

demonstrado pela situação dos trabalhadores imigrantes reduzidos à condição de 

escravos. “A escravização de pessoas é um sintoma dessa desigualdade. Ações como 

punição de infratores e libertação de trabalhadores são essenciais, mas é preciso 

atacar a causa que faz com que pessoas desesperadas em busca de um emprego 

acabem submetidas à escravidão.” 

Todos os dados, atualizados, do combate ao trabalho escravo no País, além do 

histórico, podem ser encontrados no link: https://enit.trabalho.gov.br/detrae. Também 

existe um sistema de denúncias de trabalho escravo, que pode ser acessado 

no link: https://sisacte.sit.trabalho.gov.br/#!/. 

Disponível em https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17868 

http://www.sinait.org.br/
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https://sisacte.sit.trabalho.gov.br/#!/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17868/25%20anos%20do%20grupo%20movelresgate%20da%20historia%20em%20live%20realizada%20pela%20enit%20faz%20parte%20das%20comemoracoes


25 

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO - SINAIT 

SCN QUADRA 01, BLOCO C, Nº 85 - EDIFÍCIO BRASÍLIA TRADE CENTER SLJ 10 SALAS 401/408 

BRASÍLIA-DF - CEP: 70711-902 TELEFONES: 61-3328 0875 | FAX: 61-3328 6338 

www.sinait.org.br 

 

 

 

7) Transmissões na internet 

Recomendações de transmissões ao vivo, organizadas pelos Auditores-Fiscais do 

Trabalho para marcar os 25 anos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM – 

Canal da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho – Enit no YouTube. 

25 Anos do Combate ao Trabalho Escravo no Brasil: A Atuação Grupo Especial 

de Fiscalização Móvel 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=FSQbGhG4hkY. 

 

LIVE - 13/05 - GRUPO MÓVEL: UMA HISTÓRIA DE RESGATES 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Ydd8n3QeOZM. 

 

LIVE - GRUPO MÓVEL - PARTE 1: PAINEL "PUREZA" E "SERVIDÃO" 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=BROvEmsdX3A. 

 

LIVE - GRUPO MÓVEL - PARTE 2: PAINEL DIGNIDADE 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eoz6KBmqgd0. 

 

LIVE - GRUPO MÓVEL - PAINEL 3: CIDADANIA 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=twBuf3zlBZU. 

 

LIVE - GRUPO MÓVEL - PAINEL BÔNUS: RETRATO ESCRAVO 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4OLJu-GfgDM. 
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LINHA DO TEMPO

Casos de assassinatos, agressões e ameaças a 
Auditores-Fiscais do Trabalho

2004 a 2020



Violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho
Mortes, agressões, ameaças, intimidação

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT reúne nesse documento os casos, 
publicados em sua página na internet e apurados junto aos protagonistas, de violência contra 
Auditores-Fiscais do Trabalho, em razão do exercício de suas competências. Os episódios dão conta de 
mortes, agressões, ameaças, intimidação.

A preservação da vida e da integridade física dos Auditores-Fiscais do Trabalho durante as ações �scais é 
uma preocupação constante do SINAIT, agravada desde a ocorrência da Chacina de Unaí, em janeiro de 
2004, que ceifou a vida dos Auditores-Fiscais Eratóstenes de Almeida Gonsalves, João Batista Soares Lage e 
Nelson José da Silva, e do motorista do extinto Ministério do Trabalho Ailton Pereira de Oliveira.

Um dos principais pleitos da entidade é a adoção de um protocolo de segurança para os servidores, mas 
cuja implementação esbarra no descaso das autoridades competentes.

Os episódios de violência, físicos e virtuais, contra a categoria têm, infelizmente, sido frequentes – somente 
em 2019 foram seis os casos reportados. O mais recente ocorreu no dia 9 de junho de 2020, em São Paulo.

Diante dessas situações, que pelo acaso não resultam em tragédias como a ocorrida em Unaí, é 
inadmissível que a Administração Pública continue a protelar a implementação de medidas que garantam 
a vida e a integridade física dos servidores do Estado. Não se pode conceber que o governo continue a se 
omitir diante do risco de ocorrência de uma nova chacina embutido em cada um desses episódios de 
violência.

O SINAIT registra ainda que, no caso da tragédia anunciada de Unaí – anunciada porque ali as ameaças 
existiram, mas foram ignoradas, e o desfecho foi o pior possível –, mais de 16 anos depois familiares, amigos 
e categoria ainda clamam por justiça. Isso porque mandantes e intermediários do crime, apesar de 
condenados, continuam soltos.

Em relação ao protocolo de segurança, a entidade apresentou uma proposta de minuta para o documento 
em 2016. Em 2019, a reapresentou à gestão atual da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho e da Secretaria 
do Trabalho. Na minuta constam sugestões dos chefes de Fiscalização do Trabalho de todo o País, colhidas 
e debatidas na gestão anterior.

Mas até agora não houve avanços, mesmo com a constante pressão do Sindicato, em diversas instâncias, 
incluindo Legislativo e Organização Internacional do Trabalho – OIT.

Diretoria Executiva Nacional - DEN

14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria



1) 2004 - Três Auditores e um motorista do extinto Ministério do 
Trabalho mortos na Chacina de Unaí

Crime ocorrido em 28 de janeiro de 2004. Foram vítimas de emboscada, na região rural de 
Unaí (MG), os Auditores-Fiscais do Trabalho Eratóstenes de Almeida Gonsalves, João Batista 
Soares Lage e Nelson José da Silva, e o motorista Ailton Pereira de Oliveira. 

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal �zeram as investigações e, em julho de 2004, indicia-
ram nove pessoas, apontadas como mandantes, intermediários e executores. O processo começou a 
correr no Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, em Belo Horizonte (MG).

A 9ª Vara Federal em BH publicou a Sentença de Pronúncia em dezembro de 2004, indicando 
que oito dos nove acusados deveriam ir a Júri Popular. A exceção foi Antério Mânica, que 
tinha direito a julgamento em foro especial, por ser prefeito de Unaí – seu segundo mandato 
terminou no dia 1º de janeiro de 2013 e ele perdeu o foro privilegiado.

Apesar de recursos seguidos de vários dos réus, que consumiram anos, em maio de 2012 o Supe-
rior Tribunal de Justiça – STJ determinou a “baixa” dos autos originais à 9ª Vara da Justiça Federal 
em Belo Horizonte. Os três primeiros réus foram julgados de 27 a 31 de agosto, e condenados.

Mais quatro réus seriam julgados no dia 17 de setembro, mas o Supremo Tribunal Federal – 
STF concedeu liminar suspendendo o julgamento. O julgamento de Antério Mânica, que 
estava marcado para 1º de outubro, também foi suspenso. O julgamento do Habeas corpus 
impetrado pela defesa de Norberto Mânica, pleiteando a transferência do júri para Unaí, foi 
retomado em 28 de abril de 2015. Os ministros decidiram que o júri deveria ser mantido em 
Belo Horizonte. 

Os julgamentos de Norberto Mânica, José Alberto de Castro, Antério Mânica e Hugo Alves 
Pimenta foram realizados em 2015. Foram condenados como intermediários na contratação 
dos pistoleiros e mandantes da Chacina de Unaí.

Entretanto, apesar das penas, que alcançaram quase cem anos, eles recorreram em liberda-
de, em razão de serem réus primários. 

No julgamento dos recursos realizado em 19 de novembro de 2018, a 4ª Turma do TRF1 deci-
diu que deve ser realizado um novo julgamento do fazendeiro Antério Mânica. Os desembar-
gadores também votaram pela redução das penas de Norberto Mânica – que confessou ser 
o único mandante do assassinato de Nelson José –, de Hugo Alves Pimenta e de José Alberto 
de Castro. Recursos contra a decisão do TRF1 correm no STJ e no STF.

Todos os anos, na semana do 28 de janeiro, o SINAIT realiza Ato Público, em repúdio à decisão 
do TRF1, no julgamento dos recursos, e para cobrar a prisão dos condenados.  Além de tomar 
todas as providências possíveis para que o caso seja priorizado pela Justiça.

16 anos da Chacina de Unaí: SINAIT promove ato público contra impunidade dos assassinos

Chacina de Unaí – Um dia depois de protesto do SINAIT, TRF1 marca julgamento de recursos dos mandantes

Chacina de Unaí – Em reunião com ministro Dias To�oli, Sindicato reforça preocupação com morosidade do caso

Chacina de Unaí – Em fase atual, processos têm recursos no STJ e STF

Chacina de Unaí: PGR defende execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri

Chacina de Unaí: Auditores-Fiscais do Trabalho aguardam a prisão imediata dos condenados

Chacina de Unaí – Observatório Nacional acompanha caso e pretende agilizar respostas do Judiciário
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14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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2) 2006 - Grupo Especial de Fiscalização Móvel em meio a tiroteiro, na 
Fazenda San Kara, em Comodoro (MT)

No dia 8 de fevereiro, uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM se viu em 
meio a um tiroteio durante �scalização rural na Fazenda San Kara, no município de Comodo-
ro, na microrregião dos Parecis, no Mato Grosso, próximo à divisa com a Bolívia. O relato é dos 
Auditores-Fiscais do Trabalho Benedito de Lima e Silva e Wallace Pacheco. 

Quando chegaram à propriedade, encontraram poucos trabalhadores no lugar e logo desco-
briram que havia armas escondidas no meio do mato.

Outro trabalhador, um vaqueiro, chegou na casa onde o GEFM estava e entrou em contato 
com o gerente da fazenda, informando que havia um grupo de �scalização do Ministério do 
Trabalho por lá, que haviam encontrado armas e queriam conversar. O GEFM informou o 
gerente de que passaria na sede da fazenda para falar com ele e deu seguimento à tomada 
de depoimentos dos empregados encontrados, o que levou toda a tarde.

Quase no �nal do dia, dois integrantes do grupo – um delegado da Polícia Federal e um 
motorista do ministério – saíram da casa por um instante e por acaso identi�caram movi-
mentos em meio à vegetação. O delegado gritou para que a pessoa se identi�casse e infor-
mou que estava ali a Polícia Federal. Sem resposta, sacou sua pistola do coldre, deu dois tiros 
para cima e ordenou que a pessoa aparecesse. A essa altura, outros integrantes do grupo 
também tinham vindo para fora ver o que estava ocorrendo.

O delegado foi respondido com um tiro, que passou rente a sua cabeça. Parte do grupo 
entrou apressadamente na casa, �cando de fora somente os policiais. Mais tarde, o delegado 
e os agentes decidiram entrar também, pois estavam sendo cercados. O tiroteio se intensi�-
cou e durou cerca de cinco minutos.

De repente ouviu-se uma voz no rádio, perguntando quem estava na casa. Eram os atiradores, que 
diante da resposta sobre ser a Polícia Federal, disseram que se queriam guerra, eles iriam dar guerra 
aos agentes públicos, mesmo diante da repetição, pelo delegado, de sua identi�cação funcional. 

Outra ameaça se seguiu – o grupo teria o �m que merece, disseram os atiradores. Passados 
mais alguns minutos, outro dos atiradores fez novo contato e se identi�cou como sendo da 
Polícia Militar. Então, foi cessado o tiroteio e os grupos, antes em confronto, se encontraram. 
Os que estavam no meio do mato chegaram na casa, que �cava no topo de uma colina.

Um sargento da Polícia Militar, que che�ava os atiradores, relatou que os proprietários da 
fazenda haviam feito uma denúncia de que assaltantes tinham tomado a família do vaqueiro 
como refém e que se encontravam entrincheirados em sua propriedade. Os donos do lugar 
estavam com o grupo de policiais militares e as ameaças partiram deles.

Depois que os agentes militares ouviram a identi�cação dos policiais federais foi que assumi-
ram a comunicação. O delegado federal ordenou então que três policiais descessem e pren-
dessem os proprietários por comunicação falsa de crime, e eles foram conduzidos até a sede 
da Polícia Federal em Cáceres. Passou por Comodoro, comunicou o fato ao comandante da 
Polícia Militar e a necessidade de, no dia seguinte, tomar o depoimento dos policiais que 
participaram do tiroteio, para instaurar o inquérito contra os donos da fazenda. 

Em Cáceres, os depoimentos se desenrolaram por toda a noite e só terminaram por volta das 
10 horas da manhã do dia seguinte, com o depoimento dos policiais. Passada uma década, o 
processo ainda não havia sido julgado.  

Citação curta na matéria: Sinait defende ampliação do porte de armas para Auditores-Fiscais do 
Trabalho.

14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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3) 2009 - Caso ocorrido em Xinguara e Eldorado de Carajás, no sul do 
Pará, em 18 de abril de 2009

Citação curta na matéria:  Não à violência no campo

*   O SINAIT fez o registro da ocorrência, mas não foi possível obter, no momento, mais detalhes 
do caso. As informações estão sendo levantadas e serão divulgadas em uma futura atualização 
deste documento.

14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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4) 2013 - Atentado a tiros contra Agência Regional do Trabalho em 
Luziânia (GO)

Na manhã do dia 18 de novembro, um homem armado invadiu a sede da Agência Regional 
do Trabalho e Emprego em Luziânia (GO) e fez disparos em direção ao chefe da Agência e à 
vigilante que prestava serviços no dia. Não havia Auditores-Fiscais do Trabalho lotados na 
Agência.

O chefe da unidade na época, Maxilon Cardoso Oliveira, não soube precisar quantos disparos 
foram feitos – ele estimou que tenham sido três: dois na direção da vigilante e um contra ele. 
Segundo o que relatou ao SINAIT, o atirador entrou por uma das duas portas de acesso à 
Agência com a arma em punho, gritando para que eles colocassem as mãos na cabeça. A 
vigilante escondeu-se atrás de um armário e o homem atirou na direção dela. Enquanto isso, 
Maxilon abaixou-se atrás de uma pilastra e também foi alvejado. Os dois não foram atingidos.

A Agência Regional de Luziânia estava sob responsabilidade da Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego do Distrito Federal – SRTE/DF. Apenas o chefe da Agência, que é 
servidor administrativo, e um vigilante, trabalhador terceirizado, �cam no local durante o 
expediente. Duas vigilantes, mulheres, se revezavam em dias alternados. À noite, dois 
homens faziam a vigilância do local, também alternadamente.

Depois do ataque, Maxilon registrou ocorrência na Polícia Civil e enviou um memorando ao 
superintendente da SRT/DF relatando o ocorrido. Ele e a vigilante continuaram trabalhando 
durante o dia, normalmente. A única providência tomada foi o bloqueio de uma das portas 
com um armário.

Agência Regional de Luziânia (GO) sofre atentado a tiros

5) 2013 - Ameaças a Auditores-Fiscais do Trabalho em Barreiras (BA)

Casos ocorridos em julho de 2013, fevereiro de 2014 e março de 2015

Em julho de 2013, a Gerência Regional do Trabalho – GRT em Barreiras (BA) recebeu um 
telefonema anônimo anunciando uma emboscada, citando o nome de quatro Auditores-Fis-
cais do Trabalho que seriam os alvos. Os servidores foram removidos da GRT devido à como-
ção que se criou em torno do fato.

Na época, os Auditores-Fiscais faziam �scalização no cultivo e bene�ciamento do algodão e, 
por causa do grave e iminente risco de acidentes, máquinas estavam sendo interditadas, o 
que incomodou muito os produtores da região. Depois dessa ameaça, as �scalizações do 
algodão passaram a ser feitas por equipes externas. As equipes locais retomaram, somente 
em 2014, as �scalizações de rotina.

Em fevereiro de 2014, Auditores-Fiscais do Trabalho da GRT tomaram conhecimento de que 
seriam alvo de um atentado por parte de produtores rurais da região. Um grupo de pistolei-
ros estaria sendo contratado para “dar um susto” nos servidores.

Imediatamente, os servidores levaram o fato ao conhecimento de autoridades: Ministério 
Público do Trabalho – MPT, Polícia Federal, Superintendência Regional do Trabalho e Empre-
go na Bahia – SRTE/BA, Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT. Eles entenderam que a 
melhor forma de inibir a ação criminosa era dar publicidade à denúncia.

Naquele momento, a GRT/Barreiras dava andamento à primeira �scalização rural de 2014, 

sem registro de incidentes ou quaisquer con�itos durante as ações �scais. Entretanto, ainda 
assim, um grupo de produtores apresentou reclamação à Confederação Nacional da Agricul-
tura – CNA sobre supostos “excessos da �scalização”.

Em outubro de 2014, o então vice-presidente do SINAIT, Carlos Silva, cobrou providências 
para o caso do superintendente Regional da Polícia Federal da Bahia, José Martins Lara, em 
reunião em Salvador, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal.

Em 2014, a entidade participou ainda de audiência pública realizada na cidade pelo extinto 
Ministério do Trabalho, com a presença do secretário de Inspeção do Trabalho, de sindicalis-
tas e outras autoridades. O debate teve o objetivo de dar visibilidade às ameaças e informar 
os diversos segmentos da sociedade sobre a questão.

Em março de 2015, ocorreu o terceiro episódio de ameaça. Mais um telefonema anônimo 
dirigido a Auditores-Fiscais do Trabalho foi recebido na GRT/Barreiras. O interlocutor citou 
dois Auditores-Fiscais nominalmente e disse que estaria “preparado” para quando eles retor-
nassem ao local da �scalização. 

Em visita ao município de Barreiras no dia 27 de março de 2015, o então presidente da Dele-
gacia Sindical do Sindicato na Bahia - DS/BA, Wellington Maciel Paulo, esteve com os Audito-
res da GRT e visitou o posto da Polícia Federal para cobrar celeridade nas investigações do 
caso.

Também em 2015, os Auditores-Fiscais lotados em Barreiras apresentaram uma lista de 
reivindicações ao chefe da GRT, solicitando medidas imediatas para coibir as ameaças anôni-
mas e garantir a segurança dos servidores.

Barreiras/BA: Auditores-Fiscais do Trabalho seriam alvo de atentado

Nota de Repúdio a ameaças aos Auditores-Fiscais do Trabalho de Barreiras

Sinait trata da segurança dos Auditores-Fiscais na Polícia Federal da Bahia

DS/BA – Dirigentes vão a Barreiras cobrar agilidade na investigação de ameaças anônimas

Sinait defende ampliação do porte de armas para Auditores-Fiscais do Trabalho

Barreiras/BA: PF vai pedir transferência do inquérito que investiga ameaças a Auditores-Fiscais 
para Salvador

Segurança e outras demandas da categoria foram tratadas pelo Sinait com secretário da SIT

Presidente do Sinait denuncia caso de Barreiras à Ministra de Direitos Humanos

6) 2013 - Auditor-Fiscal do Trabalho gravemente espancado no 
município de Campo Bom (RS)
Em 14 de maio, o Auditor-Fiscal do Trabalho da Gerência de Novo Hamburgo (RS) Sérgio 
Augusto de Oliveira foi agredido por sete pessoas, quando �scalizava um canteiro de obras 
da construção civil no município de Campo Bom (RS). A empresa, Projetta Arquitetura e 
Urbanismo ou Madeireira Brasil, operava na região do Vale do Rio dos Sinos.

O Auditor-Fiscal entrou no local e um dos empregados indicou a sala onde estavam os 
responsáveis pela obra. Ao chegar ao cômodo e se identi�car, o proprietário, alguns parentes 
que também estavam na sala, um vigilante e um empregado da obra começaram a agredi-lo 
�sicamente. Por causa da agressão, o Auditor-Fiscal �cou desacordado por alguns instantes, 
mas ao recobrar a consciência e tentar sair do local, foi novamente agredido, e a cena de 

violência se repetiu por mais duas vezes.

Todo machucado, ele foi socorrido por policiais militares que chegaram ao local e o levaram 
para o hospital, onde foi realizado exame de corpo de delito. Passados dez dias da agressão, 
o Auditor-Fiscal continuava muito abalado psicologicamente e ainda tinha problemas de 
saúde resultantes das fortes pancadas na cabeça que levou.

A Che�a no Rio Grande do Sul fez a remessa do processo à Advocacia Geral da União, ao 
Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, além de ter acompanhado o 
depoimento de uma testemunha na Polícia Federal.

Em 27 de maio, o SINAIT enviou correspondências ao então ministro do Trabalho, Manoel 
Dias, ao secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe Brandão de Mello, e ao superinten-
dente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, sobre o grave caso de agressão exigindo provi-
dências.

Em agosto de 2013, o juiz da 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga (RS) concedeu antecipação de 
tutela à ação civil pública contra a empresa Projetta Arquitetura e Urbanismo ou Madeireira 
Brasil, cujos proprietários agrediram o Auditor-Fiscal do Trabalho.

Em 16 de dezembro, os réus foram condenados pela agressão, em sentença da juíza do 
Trabalho Rosane Marlene de Lemos em uma ação civil pública. Eles tiveram que pagar inde-
nização de R$ 400 mil por dano moral coletivo e todas as custas processuais.

RS: Auditor-Fiscal do Trabalho é agredido durante ação �scal

Agressão no RS: Sinait pede providências a autoridades

RS - Condenados réus que agrediram Auditor-Fiscal do Trabalho

7) 2013 - Notícia de sequestro de Auditor-Fiscal do Trabalho em 
São Paulo (SP)
No dia 16 de julho, o SINAIT teve conhecimento de uma reportagem veiculada no programa 
“Fala Brasil”, da TV Record, sobre um sequestro cuja vítima, segundo a notícia, seria um Audi-
tor-Fiscal do Trabalho.

De acordo com a reportagem, o caso aconteceu no dia 14 de julho, em São Paulo (SP), e seria 
a terceira abordagem violenta sofrida pelo Auditor-Fiscal. O carro dele foi encurralado por 
dois outros numa rua e as imagens foram gravadas por uma câmera de segurança. A esposa 
dele também estava no carro. Depois de serem removidos para o veículo dos sequestradores, 
ela conseguiu pular do carro em movimento, acionando, em seguida, a polícia. O Auditor-Fis-
cal foi libertado horas depois. A reportagem não revelou a identidade do servidor.

Em ofício ao então secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe Brandão de Mello, e ao 
chefe do setor de Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo – 
SRT/SP na época, Marco Antônio Melchior, o SINAIT exigiu providências para apuração do 
caso, além de informações sobre a identidade do servidor, para que pudesse ser amparado 
pelo Sindicato, com todas as devidas medidas legais.

Sinait pede à SIT providências sobre sequestro de Auditor-Fiscal do Trabalho em São Paulo

14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=8507/agencia-regional-de-luziania-go-sofre-atentado-a-tiros


4) 2013 - Atentado a tiros contra Agência Regional do Trabalho em 
Luziânia (GO)

Na manhã do dia 18 de novembro, um homem armado invadiu a sede da Agência Regional 
do Trabalho e Emprego em Luziânia (GO) e fez disparos em direção ao chefe da Agência e à 
vigilante que prestava serviços no dia. Não havia Auditores-Fiscais do Trabalho lotados na 
Agência.

O chefe da unidade na época, Maxilon Cardoso Oliveira, não soube precisar quantos disparos 
foram feitos – ele estimou que tenham sido três: dois na direção da vigilante e um contra ele. 
Segundo o que relatou ao SINAIT, o atirador entrou por uma das duas portas de acesso à 
Agência com a arma em punho, gritando para que eles colocassem as mãos na cabeça. A 
vigilante escondeu-se atrás de um armário e o homem atirou na direção dela. Enquanto isso, 
Maxilon abaixou-se atrás de uma pilastra e também foi alvejado. Os dois não foram atingidos.

A Agência Regional de Luziânia estava sob responsabilidade da Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego do Distrito Federal – SRTE/DF. Apenas o chefe da Agência, que é 
servidor administrativo, e um vigilante, trabalhador terceirizado, �cam no local durante o 
expediente. Duas vigilantes, mulheres, se revezavam em dias alternados. À noite, dois 
homens faziam a vigilância do local, também alternadamente.

Depois do ataque, Maxilon registrou ocorrência na Polícia Civil e enviou um memorando ao 
superintendente da SRT/DF relatando o ocorrido. Ele e a vigilante continuaram trabalhando 
durante o dia, normalmente. A única providência tomada foi o bloqueio de uma das portas 
com um armário.

Agência Regional de Luziânia (GO) sofre atentado a tiros

5) 2013 - Ameaças a Auditores-Fiscais do Trabalho em Barreiras (BA)

Casos ocorridos em julho de 2013, fevereiro de 2014 e março de 2015

Em julho de 2013, a Gerência Regional do Trabalho – GRT em Barreiras (BA) recebeu um 
telefonema anônimo anunciando uma emboscada, citando o nome de quatro Auditores-Fis-
cais do Trabalho que seriam os alvos. Os servidores foram removidos da GRT devido à como-
ção que se criou em torno do fato.

Na época, os Auditores-Fiscais faziam �scalização no cultivo e bene�ciamento do algodão e, 
por causa do grave e iminente risco de acidentes, máquinas estavam sendo interditadas, o 
que incomodou muito os produtores da região. Depois dessa ameaça, as �scalizações do 
algodão passaram a ser feitas por equipes externas. As equipes locais retomaram, somente 
em 2014, as �scalizações de rotina.

Em fevereiro de 2014, Auditores-Fiscais do Trabalho da GRT tomaram conhecimento de que 
seriam alvo de um atentado por parte de produtores rurais da região. Um grupo de pistolei-
ros estaria sendo contratado para “dar um susto” nos servidores.

Imediatamente, os servidores levaram o fato ao conhecimento de autoridades: Ministério 
Público do Trabalho – MPT, Polícia Federal, Superintendência Regional do Trabalho e Empre-
go na Bahia – SRTE/BA, Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT. Eles entenderam que a 
melhor forma de inibir a ação criminosa era dar publicidade à denúncia.

Naquele momento, a GRT/Barreiras dava andamento à primeira �scalização rural de 2014, 
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sem registro de incidentes ou quaisquer con�itos durante as ações �scais. Entretanto, ainda 
assim, um grupo de produtores apresentou reclamação à Confederação Nacional da Agricul-
tura – CNA sobre supostos “excessos da �scalização”.

Em outubro de 2014, o então vice-presidente do SINAIT, Carlos Silva, cobrou providências 
para o caso do superintendente Regional da Polícia Federal da Bahia, José Martins Lara, em 
reunião em Salvador, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal.

Em 2014, a entidade participou ainda de audiência pública realizada na cidade pelo extinto 
Ministério do Trabalho, com a presença do secretário de Inspeção do Trabalho, de sindicalis-
tas e outras autoridades. O debate teve o objetivo de dar visibilidade às ameaças e informar 
os diversos segmentos da sociedade sobre a questão.

Em março de 2015, ocorreu o terceiro episódio de ameaça. Mais um telefonema anônimo 
dirigido a Auditores-Fiscais do Trabalho foi recebido na GRT/Barreiras. O interlocutor citou 
dois Auditores-Fiscais nominalmente e disse que estaria “preparado” para quando eles retor-
nassem ao local da �scalização. 

Em visita ao município de Barreiras no dia 27 de março de 2015, o então presidente da Dele-
gacia Sindical do Sindicato na Bahia - DS/BA, Wellington Maciel Paulo, esteve com os Audito-
res da GRT e visitou o posto da Polícia Federal para cobrar celeridade nas investigações do 
caso.

Também em 2015, os Auditores-Fiscais lotados em Barreiras apresentaram uma lista de 
reivindicações ao chefe da GRT, solicitando medidas imediatas para coibir as ameaças anôni-
mas e garantir a segurança dos servidores.

Barreiras/BA: Auditores-Fiscais do Trabalho seriam alvo de atentado

Nota de Repúdio a ameaças aos Auditores-Fiscais do Trabalho de Barreiras

Sinait trata da segurança dos Auditores-Fiscais na Polícia Federal da Bahia

DS/BA – Dirigentes vão a Barreiras cobrar agilidade na investigação de ameaças anônimas

Sinait defende ampliação do porte de armas para Auditores-Fiscais do Trabalho

Barreiras/BA: PF vai pedir transferência do inquérito que investiga ameaças a Auditores-Fiscais 
para Salvador

Segurança e outras demandas da categoria foram tratadas pelo Sinait com secretário da SIT

Presidente do Sinait denuncia caso de Barreiras à Ministra de Direitos Humanos

6) 2013 - Auditor-Fiscal do Trabalho gravemente espancado no 
município de Campo Bom (RS)
Em 14 de maio, o Auditor-Fiscal do Trabalho da Gerência de Novo Hamburgo (RS) Sérgio 
Augusto de Oliveira foi agredido por sete pessoas, quando �scalizava um canteiro de obras 
da construção civil no município de Campo Bom (RS). A empresa, Projetta Arquitetura e 
Urbanismo ou Madeireira Brasil, operava na região do Vale do Rio dos Sinos.

O Auditor-Fiscal entrou no local e um dos empregados indicou a sala onde estavam os 
responsáveis pela obra. Ao chegar ao cômodo e se identi�car, o proprietário, alguns parentes 
que também estavam na sala, um vigilante e um empregado da obra começaram a agredi-lo 
�sicamente. Por causa da agressão, o Auditor-Fiscal �cou desacordado por alguns instantes, 
mas ao recobrar a consciência e tentar sair do local, foi novamente agredido, e a cena de 

violência se repetiu por mais duas vezes.

Todo machucado, ele foi socorrido por policiais militares que chegaram ao local e o levaram 
para o hospital, onde foi realizado exame de corpo de delito. Passados dez dias da agressão, 
o Auditor-Fiscal continuava muito abalado psicologicamente e ainda tinha problemas de 
saúde resultantes das fortes pancadas na cabeça que levou.

A Che�a no Rio Grande do Sul fez a remessa do processo à Advocacia Geral da União, ao 
Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, além de ter acompanhado o 
depoimento de uma testemunha na Polícia Federal.

Em 27 de maio, o SINAIT enviou correspondências ao então ministro do Trabalho, Manoel 
Dias, ao secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe Brandão de Mello, e ao superinten-
dente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, sobre o grave caso de agressão exigindo provi-
dências.

Em agosto de 2013, o juiz da 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga (RS) concedeu antecipação de 
tutela à ação civil pública contra a empresa Projetta Arquitetura e Urbanismo ou Madeireira 
Brasil, cujos proprietários agrediram o Auditor-Fiscal do Trabalho.

Em 16 de dezembro, os réus foram condenados pela agressão, em sentença da juíza do 
Trabalho Rosane Marlene de Lemos em uma ação civil pública. Eles tiveram que pagar inde-
nização de R$ 400 mil por dano moral coletivo e todas as custas processuais.

RS: Auditor-Fiscal do Trabalho é agredido durante ação �scal

Agressão no RS: Sinait pede providências a autoridades

RS - Condenados réus que agrediram Auditor-Fiscal do Trabalho

7) 2013 - Notícia de sequestro de Auditor-Fiscal do Trabalho em 
São Paulo (SP)
No dia 16 de julho, o SINAIT teve conhecimento de uma reportagem veiculada no programa 
“Fala Brasil”, da TV Record, sobre um sequestro cuja vítima, segundo a notícia, seria um Audi-
tor-Fiscal do Trabalho.

De acordo com a reportagem, o caso aconteceu no dia 14 de julho, em São Paulo (SP), e seria 
a terceira abordagem violenta sofrida pelo Auditor-Fiscal. O carro dele foi encurralado por 
dois outros numa rua e as imagens foram gravadas por uma câmera de segurança. A esposa 
dele também estava no carro. Depois de serem removidos para o veículo dos sequestradores, 
ela conseguiu pular do carro em movimento, acionando, em seguida, a polícia. O Auditor-Fis-
cal foi libertado horas depois. A reportagem não revelou a identidade do servidor.

Em ofício ao então secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe Brandão de Mello, e ao 
chefe do setor de Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo – 
SRT/SP na época, Marco Antônio Melchior, o SINAIT exigiu providências para apuração do 
caso, além de informações sobre a identidade do servidor, para que pudesse ser amparado 
pelo Sindicato, com todas as devidas medidas legais.

Sinait pede à SIT providências sobre sequestro de Auditor-Fiscal do Trabalho em São Paulo

14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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4) 2013 - Atentado a tiros contra Agência Regional do Trabalho em 
Luziânia (GO)

Na manhã do dia 18 de novembro, um homem armado invadiu a sede da Agência Regional 
do Trabalho e Emprego em Luziânia (GO) e fez disparos em direção ao chefe da Agência e à 
vigilante que prestava serviços no dia. Não havia Auditores-Fiscais do Trabalho lotados na 
Agência.

O chefe da unidade na época, Maxilon Cardoso Oliveira, não soube precisar quantos disparos 
foram feitos – ele estimou que tenham sido três: dois na direção da vigilante e um contra ele. 
Segundo o que relatou ao SINAIT, o atirador entrou por uma das duas portas de acesso à 
Agência com a arma em punho, gritando para que eles colocassem as mãos na cabeça. A 
vigilante escondeu-se atrás de um armário e o homem atirou na direção dela. Enquanto isso, 
Maxilon abaixou-se atrás de uma pilastra e também foi alvejado. Os dois não foram atingidos.

A Agência Regional de Luziânia estava sob responsabilidade da Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego do Distrito Federal – SRTE/DF. Apenas o chefe da Agência, que é 
servidor administrativo, e um vigilante, trabalhador terceirizado, �cam no local durante o 
expediente. Duas vigilantes, mulheres, se revezavam em dias alternados. À noite, dois 
homens faziam a vigilância do local, também alternadamente.

Depois do ataque, Maxilon registrou ocorrência na Polícia Civil e enviou um memorando ao 
superintendente da SRT/DF relatando o ocorrido. Ele e a vigilante continuaram trabalhando 
durante o dia, normalmente. A única providência tomada foi o bloqueio de uma das portas 
com um armário.

Agência Regional de Luziânia (GO) sofre atentado a tiros

5) 2013 - Ameaças a Auditores-Fiscais do Trabalho em Barreiras (BA)

Casos ocorridos em julho de 2013, fevereiro de 2014 e março de 2015

Em julho de 2013, a Gerência Regional do Trabalho – GRT em Barreiras (BA) recebeu um 
telefonema anônimo anunciando uma emboscada, citando o nome de quatro Auditores-Fis-
cais do Trabalho que seriam os alvos. Os servidores foram removidos da GRT devido à como-
ção que se criou em torno do fato.

Na época, os Auditores-Fiscais faziam �scalização no cultivo e bene�ciamento do algodão e, 
por causa do grave e iminente risco de acidentes, máquinas estavam sendo interditadas, o 
que incomodou muito os produtores da região. Depois dessa ameaça, as �scalizações do 
algodão passaram a ser feitas por equipes externas. As equipes locais retomaram, somente 
em 2014, as �scalizações de rotina.

Em fevereiro de 2014, Auditores-Fiscais do Trabalho da GRT tomaram conhecimento de que 
seriam alvo de um atentado por parte de produtores rurais da região. Um grupo de pistolei-
ros estaria sendo contratado para “dar um susto” nos servidores.

Imediatamente, os servidores levaram o fato ao conhecimento de autoridades: Ministério 
Público do Trabalho – MPT, Polícia Federal, Superintendência Regional do Trabalho e Empre-
go na Bahia – SRTE/BA, Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT. Eles entenderam que a 
melhor forma de inibir a ação criminosa era dar publicidade à denúncia.

Naquele momento, a GRT/Barreiras dava andamento à primeira �scalização rural de 2014, 

sem registro de incidentes ou quaisquer con�itos durante as ações �scais. Entretanto, ainda 
assim, um grupo de produtores apresentou reclamação à Confederação Nacional da Agricul-
tura – CNA sobre supostos “excessos da �scalização”.

Em outubro de 2014, o então vice-presidente do SINAIT, Carlos Silva, cobrou providências 
para o caso do superintendente Regional da Polícia Federal da Bahia, José Martins Lara, em 
reunião em Salvador, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal.

Em 2014, a entidade participou ainda de audiência pública realizada na cidade pelo extinto 
Ministério do Trabalho, com a presença do secretário de Inspeção do Trabalho, de sindicalis-
tas e outras autoridades. O debate teve o objetivo de dar visibilidade às ameaças e informar 
os diversos segmentos da sociedade sobre a questão.

Em março de 2015, ocorreu o terceiro episódio de ameaça. Mais um telefonema anônimo 
dirigido a Auditores-Fiscais do Trabalho foi recebido na GRT/Barreiras. O interlocutor citou 
dois Auditores-Fiscais nominalmente e disse que estaria “preparado” para quando eles retor-
nassem ao local da �scalização. 

Em visita ao município de Barreiras no dia 27 de março de 2015, o então presidente da Dele-
gacia Sindical do Sindicato na Bahia - DS/BA, Wellington Maciel Paulo, esteve com os Audito-
res da GRT e visitou o posto da Polícia Federal para cobrar celeridade nas investigações do 
caso.

Também em 2015, os Auditores-Fiscais lotados em Barreiras apresentaram uma lista de 
reivindicações ao chefe da GRT, solicitando medidas imediatas para coibir as ameaças anôni-
mas e garantir a segurança dos servidores.

Barreiras/BA: Auditores-Fiscais do Trabalho seriam alvo de atentado

Nota de Repúdio a ameaças aos Auditores-Fiscais do Trabalho de Barreiras

Sinait trata da segurança dos Auditores-Fiscais na Polícia Federal da Bahia

DS/BA – Dirigentes vão a Barreiras cobrar agilidade na investigação de ameaças anônimas

Sinait defende ampliação do porte de armas para Auditores-Fiscais do Trabalho

Barreiras/BA: PF vai pedir transferência do inquérito que investiga ameaças a Auditores-Fiscais 
para Salvador

Segurança e outras demandas da categoria foram tratadas pelo Sinait com secretário da SIT

Presidente do Sinait denuncia caso de Barreiras à Ministra de Direitos Humanos

6) 2013 - Auditor-Fiscal do Trabalho gravemente espancado no 
município de Campo Bom (RS)
Em 14 de maio, o Auditor-Fiscal do Trabalho da Gerência de Novo Hamburgo (RS) Sérgio 
Augusto de Oliveira foi agredido por sete pessoas, quando �scalizava um canteiro de obras 
da construção civil no município de Campo Bom (RS). A empresa, Projetta Arquitetura e 
Urbanismo ou Madeireira Brasil, operava na região do Vale do Rio dos Sinos.

O Auditor-Fiscal entrou no local e um dos empregados indicou a sala onde estavam os 
responsáveis pela obra. Ao chegar ao cômodo e se identi�car, o proprietário, alguns parentes 
que também estavam na sala, um vigilante e um empregado da obra começaram a agredi-lo 
�sicamente. Por causa da agressão, o Auditor-Fiscal �cou desacordado por alguns instantes, 
mas ao recobrar a consciência e tentar sair do local, foi novamente agredido, e a cena de 
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violência se repetiu por mais duas vezes.

Todo machucado, ele foi socorrido por policiais militares que chegaram ao local e o levaram 
para o hospital, onde foi realizado exame de corpo de delito. Passados dez dias da agressão, 
o Auditor-Fiscal continuava muito abalado psicologicamente e ainda tinha problemas de 
saúde resultantes das fortes pancadas na cabeça que levou.

A Che�a no Rio Grande do Sul fez a remessa do processo à Advocacia Geral da União, ao 
Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, além de ter acompanhado o 
depoimento de uma testemunha na Polícia Federal.

Em 27 de maio, o SINAIT enviou correspondências ao então ministro do Trabalho, Manoel 
Dias, ao secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe Brandão de Mello, e ao superinten-
dente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, sobre o grave caso de agressão exigindo provi-
dências.

Em agosto de 2013, o juiz da 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga (RS) concedeu antecipação de 
tutela à ação civil pública contra a empresa Projetta Arquitetura e Urbanismo ou Madeireira 
Brasil, cujos proprietários agrediram o Auditor-Fiscal do Trabalho.

Em 16 de dezembro, os réus foram condenados pela agressão, em sentença da juíza do 
Trabalho Rosane Marlene de Lemos em uma ação civil pública. Eles tiveram que pagar inde-
nização de R$ 400 mil por dano moral coletivo e todas as custas processuais.

RS: Auditor-Fiscal do Trabalho é agredido durante ação �scal

Agressão no RS: Sinait pede providências a autoridades

RS - Condenados réus que agrediram Auditor-Fiscal do Trabalho

7) 2013 - Notícia de sequestro de Auditor-Fiscal do Trabalho em 
São Paulo (SP)
No dia 16 de julho, o SINAIT teve conhecimento de uma reportagem veiculada no programa 
“Fala Brasil”, da TV Record, sobre um sequestro cuja vítima, segundo a notícia, seria um Audi-
tor-Fiscal do Trabalho.

De acordo com a reportagem, o caso aconteceu no dia 14 de julho, em São Paulo (SP), e seria 
a terceira abordagem violenta sofrida pelo Auditor-Fiscal. O carro dele foi encurralado por 
dois outros numa rua e as imagens foram gravadas por uma câmera de segurança. A esposa 
dele também estava no carro. Depois de serem removidos para o veículo dos sequestradores, 
ela conseguiu pular do carro em movimento, acionando, em seguida, a polícia. O Auditor-Fis-
cal foi libertado horas depois. A reportagem não revelou a identidade do servidor.

Em ofício ao então secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe Brandão de Mello, e ao 
chefe do setor de Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo – 
SRT/SP na época, Marco Antônio Melchior, o SINAIT exigiu providências para apuração do 
caso, além de informações sobre a identidade do servidor, para que pudesse ser amparado 
pelo Sindicato, com todas as devidas medidas legais.

Sinait pede à SIT providências sobre sequestro de Auditor-Fiscal do Trabalho em São Paulo

14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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8) 2014 - Intimidação a Auditor-Fiscal do Trabalho, em Rio Branco (AC)

Em dezembro, o Auditor-Fiscal do Trabalho Thiago Barbosa relatou ter sido intimidado, depois 
de ter integrado �scalização rural em que foram resgatados 15 trabalhadores submetidos ao 
trabalho análogo ao escravo, no Acre.

Dias depois da ação, o Auditor percebeu que estava sendo seguido por um veículo no 
trajeto de sua residência até a Superintendência Regional do Trabalho – SRT/AC, em Rio 
Branco. Apesar de ter sinalizado para que o veículo �zesse a ultrapassagem, o motorista do 
carro não o fez. Somente deixou de segui-lo quando Thiago entrou com seu veículo no 
pátio da Superintendência.

Dias depois desse episódio, quando estava em um restaurante com sua família, um homem 
sentou-se na mesa ao lado, não fez qualquer pedido e começou a fotografá-lo quando se 
levantou da mesa para sair do local com esposa e �lho. Thiago a�rmou ter tido a impressão de 
que o homem estava armado. Felizmente, o sujeito não abordou o Auditor, que achou melhor 
ir embora para proteger sua família.

Como medida preventiva, Thiago apresentou denúncia à Polícia Federal no dia 1º de 
dezembro, para que o caso fosse investigado. O delegado sindical na época, Valdemar Neto 
Oliveira Bandeira, acompanhou o Auditor. O caso também foi denunciado ao Ministério 
Público Federal. 

O episódio estava sob investigação da Polícia Federal e da Procuradoria Regional do Trabalho 
– PRT da 14ª Região. O Sindicato também protocolou pedido de providências à Secretaria de 
Inspeção do Trabalho – SIT.

Acre – Auditor-Fiscal é perseguido após ação de resgate de trabalhadores

Conatrae – Presidente do Sinait relata ameaças contra Auditores-Fiscais em todo o país

9) 2014 - Ameaças, intimidações e agressões às equipes de �scalização 
na região do Alto Vale, em Santa Catarina

Múltiplas situações de constrangimento vivenciadas por Auditores-Fiscais do Trabalho 
nos municípios de Alfredo Wagner e Ituporanga, localizados na região do Alto Vale, em 
Santa Catarina, foram objeto, em 2014, de denúncias do Sindicato, da Delegacia Sindical 
do SINAIT em Santa Catarina e da Associação dos Auditores-Fiscais do Trabalho em Santa 
Catarina – A�tesc.

No estado, desde 2007, produtores de cebola, recusando-se a cumprir a lei, di�cultavam a 
atuação da Inspeção do Trabalho e haviam empreendido ações de intimidação às equipes de 
�scalização. Naquele ano, fecharam as saídas de Ituporanga com tratores para impedir que os 
Auditores tivessem acesso às propriedades rurais. 

Em 2010, na mesma cidade, produtores cercaram um carro do extinto Ministério do Trabalho, 
ligaram na rádio local e ameaçaram incendiar o veículo, o que foi acompanhado por manifes-
tações das autoridades locais pedindo a retirada da Fiscalização do Trabalho da região. Em 
certo momento, a situação se tornou tão tensa que as ações �scais somente eram realizadas 
com escolta policial

Além disso, os produtores recorriam a políticos para tentar barrar as ações �scais. Também 

divulgavam informações falsas para incitar a população contra os Auditores-Fiscais do 
Trabalho.  

SC: Sinait publica Nota Pública sobre tentativas de intimidação à �scalização

Auditora-Fiscal do Trabalho publica artigo na Repórter Brasil sobre tensão na �scalização em 
Santa Catarina

10) 2014 - Auditor-Fiscal do Trabalho agredido em Castanhal (PA)

Em julho, no curso de ação �scal de registro de empregados, um Auditor-Fiscal do Trabalho 
sofreu violência física e psicológica na cidade de Castanhal, no Pará, que �ca a 77 quilômetros 
de Belém. O fato ocorreu após três empregadores resistirem à ação �scal em seus estabeleci-
mentos.

Castanhal tinha comércio e indústrias e era mais desenvolvida do que vários municípios da 
Região Metropolitana de Belém. No dia da agressão, o Auditor-Fiscal visitou locais afastados 
do centro, mais precisamente uma rua onde havia várias lojas de pequeno porte. Quando os 
três empregadores apresentaram resistência, ele resolveu continuar a vistoriar os outros esta-
belecimentos e depois retornar.

Segundo relato do próprio Auditor-Fiscal, quando voltou, a violência aconteceu dentro de um 
pequeno supermercado com a presença dos três empregadores. Eles se recusaram a reconhe-
cer a autoridade do Auditor-Fiscal, tomaram sua carteira de identidade funcional e o mantive-
ram como refém por quase uma hora.

Então, um segurança o arrastou para o lado de fora, onde várias pessoas se aglomeravam 
dando a entender que poderiam linchá-lo. Diante do risco de vida que estava correndo, o 
Auditor-Fiscal pediu ajuda a um transeunte que chamou a polícia. Na delegacia, com a presen-
ça dos três empregadores, o Auditor-Fiscal registrou Boletim de Ocorrência e relatou todos os 
fatos.

No dia seguinte, com proteção policial, o Auditor-Fiscal realizou a ação �scal nos estabeleci-
mentos, com lavratura de vários autos de infração, inclusive por desacato à autoridade.

Acompanhado de representantes do SINAIT, o Auditor-Fiscal entregou um relatório ao então 
superintendente Regional do Trabalho e Emprego no estado, Raimundo dos Santos, em que 
descrevia a violência sofrida. O superintendente se comprometeu a comunicar os fatos à 
Polícia Federal – PF e ao Ministério Público Federal – MPF, para que fossem tomadas as provi-
dências cabíveis. 

O SINAIT também encaminhou o relatório à então Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT do 
Ministério do Trabalho e pediu providências.

Pará: Auditor-Fiscal do Trabalho em serviço foi mantido em cárcere privado em Castanhal

Conatrae: Sinait denuncia abusos contra a �scalização

14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=10259/acreauditor-fiscal-e-perseguido-apos-acao-de-resgate-de-trabalhadores
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8) 2014 - Intimidação a Auditor-Fiscal do Trabalho, em Rio Branco (AC)

Em dezembro, o Auditor-Fiscal do Trabalho Thiago Barbosa relatou ter sido intimidado, depois 
de ter integrado �scalização rural em que foram resgatados 15 trabalhadores submetidos ao 
trabalho análogo ao escravo, no Acre.

Dias depois da ação, o Auditor percebeu que estava sendo seguido por um veículo no 
trajeto de sua residência até a Superintendência Regional do Trabalho – SRT/AC, em Rio 
Branco. Apesar de ter sinalizado para que o veículo �zesse a ultrapassagem, o motorista do 
carro não o fez. Somente deixou de segui-lo quando Thiago entrou com seu veículo no 
pátio da Superintendência.

Dias depois desse episódio, quando estava em um restaurante com sua família, um homem 
sentou-se na mesa ao lado, não fez qualquer pedido e começou a fotografá-lo quando se 
levantou da mesa para sair do local com esposa e �lho. Thiago a�rmou ter tido a impressão de 
que o homem estava armado. Felizmente, o sujeito não abordou o Auditor, que achou melhor 
ir embora para proteger sua família.

Como medida preventiva, Thiago apresentou denúncia à Polícia Federal no dia 1º de 
dezembro, para que o caso fosse investigado. O delegado sindical na época, Valdemar Neto 
Oliveira Bandeira, acompanhou o Auditor. O caso também foi denunciado ao Ministério 
Público Federal. 

O episódio estava sob investigação da Polícia Federal e da Procuradoria Regional do Trabalho 
– PRT da 14ª Região. O Sindicato também protocolou pedido de providências à Secretaria de 
Inspeção do Trabalho – SIT.

Acre – Auditor-Fiscal é perseguido após ação de resgate de trabalhadores

Conatrae – Presidente do Sinait relata ameaças contra Auditores-Fiscais em todo o país

9) 2014 - Ameaças, intimidações e agressões às equipes de �scalização 
na região do Alto Vale, em Santa Catarina

Múltiplas situações de constrangimento vivenciadas por Auditores-Fiscais do Trabalho 
nos municípios de Alfredo Wagner e Ituporanga, localizados na região do Alto Vale, em 
Santa Catarina, foram objeto, em 2014, de denúncias do Sindicato, da Delegacia Sindical 
do SINAIT em Santa Catarina e da Associação dos Auditores-Fiscais do Trabalho em Santa 
Catarina – A�tesc.

No estado, desde 2007, produtores de cebola, recusando-se a cumprir a lei, di�cultavam a 
atuação da Inspeção do Trabalho e haviam empreendido ações de intimidação às equipes de 
�scalização. Naquele ano, fecharam as saídas de Ituporanga com tratores para impedir que os 
Auditores tivessem acesso às propriedades rurais. 

Em 2010, na mesma cidade, produtores cercaram um carro do extinto Ministério do Trabalho, 
ligaram na rádio local e ameaçaram incendiar o veículo, o que foi acompanhado por manifes-
tações das autoridades locais pedindo a retirada da Fiscalização do Trabalho da região. Em 
certo momento, a situação se tornou tão tensa que as ações �scais somente eram realizadas 
com escolta policial

Além disso, os produtores recorriam a políticos para tentar barrar as ações �scais. Também 
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divulgavam informações falsas para incitar a população contra os Auditores-Fiscais do 
Trabalho.  

SC: Sinait publica Nota Pública sobre tentativas de intimidação à �scalização

Auditora-Fiscal do Trabalho publica artigo na Repórter Brasil sobre tensão na �scalização em 
Santa Catarina

10) 2014 - Auditor-Fiscal do Trabalho agredido em Castanhal (PA)

Em julho, no curso de ação �scal de registro de empregados, um Auditor-Fiscal do Trabalho 
sofreu violência física e psicológica na cidade de Castanhal, no Pará, que �ca a 77 quilômetros 
de Belém. O fato ocorreu após três empregadores resistirem à ação �scal em seus estabeleci-
mentos.

Castanhal tinha comércio e indústrias e era mais desenvolvida do que vários municípios da 
Região Metropolitana de Belém. No dia da agressão, o Auditor-Fiscal visitou locais afastados 
do centro, mais precisamente uma rua onde havia várias lojas de pequeno porte. Quando os 
três empregadores apresentaram resistência, ele resolveu continuar a vistoriar os outros esta-
belecimentos e depois retornar.

Segundo relato do próprio Auditor-Fiscal, quando voltou, a violência aconteceu dentro de um 
pequeno supermercado com a presença dos três empregadores. Eles se recusaram a reconhe-
cer a autoridade do Auditor-Fiscal, tomaram sua carteira de identidade funcional e o mantive-
ram como refém por quase uma hora.

Então, um segurança o arrastou para o lado de fora, onde várias pessoas se aglomeravam 
dando a entender que poderiam linchá-lo. Diante do risco de vida que estava correndo, o 
Auditor-Fiscal pediu ajuda a um transeunte que chamou a polícia. Na delegacia, com a presen-
ça dos três empregadores, o Auditor-Fiscal registrou Boletim de Ocorrência e relatou todos os 
fatos.

No dia seguinte, com proteção policial, o Auditor-Fiscal realizou a ação �scal nos estabeleci-
mentos, com lavratura de vários autos de infração, inclusive por desacato à autoridade.

Acompanhado de representantes do SINAIT, o Auditor-Fiscal entregou um relatório ao então 
superintendente Regional do Trabalho e Emprego no estado, Raimundo dos Santos, em que 
descrevia a violência sofrida. O superintendente se comprometeu a comunicar os fatos à 
Polícia Federal – PF e ao Ministério Público Federal – MPF, para que fossem tomadas as provi-
dências cabíveis. 

O SINAIT também encaminhou o relatório à então Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT do 
Ministério do Trabalho e pediu providências.

Pará: Auditor-Fiscal do Trabalho em serviço foi mantido em cárcere privado em Castanhal

Conatrae: Sinait denuncia abusos contra a �scalização

14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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11) 2015 - Violência e constrangimento de dois Auditores-Fiscais do 
Trabalho, em Peritoró (MA) 

Em 20 de março, agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil do estado do Maranhão submete-
ram dois Auditores-Fiscais do Trabalho a situação de violência e constrangimento. Os servido-
res conduziam ação �scal de combate a trabalho infantil e de proteção ao adolescente no 
município de Peritoró (MA). Quando os Auditores-Fiscais acompanhavam o pagamento de 
rescisões contratuais de adolescentes afastados do trabalho irregular, nas dependências do 
Conselho Tutelar da cidade, foram abordados pelos policiais.

Mesmo depois da apresentação da identidade funcional, os Auditores-Fiscais passaram pelo 
constrangimento de ter seu veículo revistado na frente de populares e de serem conduzidos 
ao Distrito Policial, separadamente, colocados sob suspeita de portarem documento falso e de 
serem estelionatários.

Os policiais, durante todo o tempo, injusti�cadamente, adotaram postura intimidante, ostentan-
do armas de grosso calibre, con�scando documentos e até alegando razões pessoais para duvi-
dar das informações fornecidas pelos Auditores-Fiscais do Trabalho, que foram todas con�rma-
das por autoridades e pelo Portal da Transparência. Ainda assim, eles �caram retidos por longo 
tempo na delegacia e somente foram liberados após vários telefonemas das che�as da Superin-
tendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/MA e de autoridades contatadas pelo órgão.

O SINAIT e a Delegacia Sindical também estranham o fato de o Conselho Tutelar, segundo os 
policiais, ter oferecido denúncia sobre a ação �scal, uma vez que a instituição é parceira contu-
maz da �scalização no combate ao trabalho irregular de crianças e adolescentes.

Nota emitida pela Secretaria de Estado de Comunicação Social do governo do Maranhão no 
dia 24 de março informou que o governador Flávio Dino (PCdoB) havia determinado a apura-
ção dos fatos e a adoção das medidas cabíveis. Também dizia que o governo repudiava ações 
arbitrárias ou contrárias aos Direitos Humanos e ao exercício de atividades pro�ssionais. 

Nota de Repúdio - Sinait denuncia abuso de policiais contra Auditores-Fiscais do Trabalho em 
Peritoró (MA)

Governo do Maranhão emite nota sobre abuso de poder policial contra Auditores-Fiscais em 
Peritoró

Sinait cobra da SIT providências para resolver problemas da �scalização

12) 2015 - Auditores-Fiscais do Trabalho ameaçados no curso de 
�scalização em Uruguaiana (RS)

Em fevereiro, Auditores-Fiscais da Gerência Regional do Trabalho – GRT de Uruguaiana foram 
ameaçados enquanto �scalizavam obras de construção da estrutura temporária do “Carnaval 
Fora de Época de Uruguaiana – 2015”. Os servidores embargaram a estrutura, por falhas na 
operação em altura, caracterizadas como de grave e iminente risco de acidente de trabalho, 
além de outras irregularidades trabalhistas.

A ação de �scalização foi iniciada no dia 19 de fevereiro, dois dias após o início da instalação 
das estruturas do evento. Nessa visita, feita por apenas um Auditor-Fiscal, desde o primeiro 
momento o representante da empresa agiu de modo agressivo, alterando a voz, apontando o 
dedo para o Auditor-Fiscal e perguntando o que ele fazia no local da obra, além de incitar os 
trabalhadores, dizendo que seriam dispensados por causa da �scalização.

Na segunda visita, no dia 23 de fevereiro, três Auditores-Fiscais �zeram �scalização voltada à 
segurança e saúde no trabalho e constataram vários problemas, especialmente no trabalho 
em altura. Por isso houve o embargo, sob o entendimento de que os operários estavam expos-
tos a riscos de acidente de trabalho. 

Mais uma vez, o representante da empresa se mostrou agressivo e incitou os trabalhadores à 
violência contra os Auditores-Fiscais. Os servidores solicitaram proteção policial à Brigada 
Militar do Estado do Rio Grande do Sul e somente assim conseguiram terminar a ação �scal.

Numa terceira visita, no dia 26 de fevereiro, em razão do pedido de suspensão do embargo, os 
Auditores-Fiscais solicitaram previamente a proteção da Polícia Federal, que disponibilizou 
seis agentes. Assim puderam realizar a �scalização de forma protegida. A decisão foi manter a 
obra embargada porque persistiam os problemas com o trabalho em altura. 

Os Auditores-Fiscais do Trabalho não registraram Boletim de Ocorrência.

RS: Auditores-Fiscais embargam obra do carnaval temporão de Uruguaiana e são recebidos com 
agressividade

13) 2015 - Auditor-Fiscal do Trabalho sofre agressão física e moral em 
lava-jato em Santos (SP)

No dia 4 de setembro, um Auditor-Fiscal do Trabalho sofreu agressão física e moral no exercício 
de sua função, em ação �scal realizada em um estabelecimento de lava-jato em Santos (SP). Ao 
chegar e pedir as informações básicas da empresa, como o número do CNPJ, que não constava 
nas notas �scais, o Auditor-Fiscal constatou resistência dos supostos empregadores e explicou 
as consequências legais de não prestar esclarecimentos à Fiscalização do Trabalho.

Segundo o Auditor-Fiscal, havia quatro trabalhadores no lava-jato, e todos pareciam temerosos 
em fornecer informações básicas, como seus próprios nomes. Apenas um deles foi autorizado 
a falar. Após reunir e anotar os dados repassados pelo empregado, o Auditor-Fiscal pediu infor-
mações sobre os outros que haviam saído do local. Foi então que as agressões começaram.

Diante da falta de informações sobre a empresa, o Auditor-Fiscal a�rmou que poderia autuar 
os proprietários por embaraço à �scalização e por manter trabalhadores sem registro. Nesse 
momento, um dos supostos empregadores bateu de forma agressiva na pasta que estava nas 
mãos do Auditor-Fiscal.

O Auditor-Fiscal informou que se ele fosse impedido de concluir a �scalização, iria comunicar 
à sua che�a, para voltar ao local acompanhado de outros Auditores-Fiscais e da polícia, caso 
necessário. O suposto proprietário continuou agindo de forma agressiva, dizendo frases como 
“quero ver você chamar a polícia” e “quero ver você ter coragem de mandar alguém aqui”.

Após as ameaças, por segurança, o Auditor-Fiscal decidiu deixar o estabelecimento. Ele a�rma 
que a cena foi testemunhada por três pessoas que nada �zeram para impedir as agressões. No 
caminho até o seu carro, ele foi seguido e abordado novamente, mesmo com o veículo esta-
cionado em local não visível. Os papeis onde estavam registrados todos os dados da �scaliza-
ção foram arrancados de suas mãos. O Auditor-Fiscal relatou ainda que o número da placa de 
seu veículo foi anotado pelo segundo proprietário, o que torna ainda mais grave a agressão.

O SINAIT protocolou, na extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT do Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE, o relato enviado pelo Auditor-Fiscal, para que o órgão tome as 
providências cabíveis.

Santos (SP): Auditor-Fiscal do Trabalho sofre ameaças durante �scalização em lava-jato

14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=10709/nota-de-repudiosinait-denuncia-abuso-de-policiais-contra-auditores-fiscais-do-trabalho-em-peritoro-ma
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=10722/governo-do-maranhao-emite-nota-sobre-abuso-de-poder-policial-contra-auditores-fiscais-em-peritoro
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=10822/sinait-cobra-da-sit-providencias-para-resolver-problemas-da-fiscalizacao


11) 2015 - Violência e constrangimento de dois Auditores-Fiscais do 
Trabalho, em Peritoró (MA) 

Em 20 de março, agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil do estado do Maranhão submete-
ram dois Auditores-Fiscais do Trabalho a situação de violência e constrangimento. Os servido-
res conduziam ação �scal de combate a trabalho infantil e de proteção ao adolescente no 
município de Peritoró (MA). Quando os Auditores-Fiscais acompanhavam o pagamento de 
rescisões contratuais de adolescentes afastados do trabalho irregular, nas dependências do 
Conselho Tutelar da cidade, foram abordados pelos policiais.

Mesmo depois da apresentação da identidade funcional, os Auditores-Fiscais passaram pelo 
constrangimento de ter seu veículo revistado na frente de populares e de serem conduzidos 
ao Distrito Policial, separadamente, colocados sob suspeita de portarem documento falso e de 
serem estelionatários.

Os policiais, durante todo o tempo, injusti�cadamente, adotaram postura intimidante, ostentan-
do armas de grosso calibre, con�scando documentos e até alegando razões pessoais para duvi-
dar das informações fornecidas pelos Auditores-Fiscais do Trabalho, que foram todas con�rma-
das por autoridades e pelo Portal da Transparência. Ainda assim, eles �caram retidos por longo 
tempo na delegacia e somente foram liberados após vários telefonemas das che�as da Superin-
tendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/MA e de autoridades contatadas pelo órgão.

O SINAIT e a Delegacia Sindical também estranham o fato de o Conselho Tutelar, segundo os 
policiais, ter oferecido denúncia sobre a ação �scal, uma vez que a instituição é parceira contu-
maz da �scalização no combate ao trabalho irregular de crianças e adolescentes.

Nota emitida pela Secretaria de Estado de Comunicação Social do governo do Maranhão no 
dia 24 de março informou que o governador Flávio Dino (PCdoB) havia determinado a apura-
ção dos fatos e a adoção das medidas cabíveis. Também dizia que o governo repudiava ações 
arbitrárias ou contrárias aos Direitos Humanos e ao exercício de atividades pro�ssionais. 

Nota de Repúdio - Sinait denuncia abuso de policiais contra Auditores-Fiscais do Trabalho em 
Peritoró (MA)

Governo do Maranhão emite nota sobre abuso de poder policial contra Auditores-Fiscais em 
Peritoró

Sinait cobra da SIT providências para resolver problemas da �scalização

12) 2015 - Auditores-Fiscais do Trabalho ameaçados no curso de 
�scalização em Uruguaiana (RS)

Em fevereiro, Auditores-Fiscais da Gerência Regional do Trabalho – GRT de Uruguaiana foram 
ameaçados enquanto �scalizavam obras de construção da estrutura temporária do “Carnaval 
Fora de Época de Uruguaiana – 2015”. Os servidores embargaram a estrutura, por falhas na 
operação em altura, caracterizadas como de grave e iminente risco de acidente de trabalho, 
além de outras irregularidades trabalhistas.

A ação de �scalização foi iniciada no dia 19 de fevereiro, dois dias após o início da instalação 
das estruturas do evento. Nessa visita, feita por apenas um Auditor-Fiscal, desde o primeiro 
momento o representante da empresa agiu de modo agressivo, alterando a voz, apontando o 
dedo para o Auditor-Fiscal e perguntando o que ele fazia no local da obra, além de incitar os 
trabalhadores, dizendo que seriam dispensados por causa da �scalização.
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Na segunda visita, no dia 23 de fevereiro, três Auditores-Fiscais �zeram �scalização voltada à 
segurança e saúde no trabalho e constataram vários problemas, especialmente no trabalho 
em altura. Por isso houve o embargo, sob o entendimento de que os operários estavam expos-
tos a riscos de acidente de trabalho. 

Mais uma vez, o representante da empresa se mostrou agressivo e incitou os trabalhadores à 
violência contra os Auditores-Fiscais. Os servidores solicitaram proteção policial à Brigada 
Militar do Estado do Rio Grande do Sul e somente assim conseguiram terminar a ação �scal.

Numa terceira visita, no dia 26 de fevereiro, em razão do pedido de suspensão do embargo, os 
Auditores-Fiscais solicitaram previamente a proteção da Polícia Federal, que disponibilizou 
seis agentes. Assim puderam realizar a �scalização de forma protegida. A decisão foi manter a 
obra embargada porque persistiam os problemas com o trabalho em altura. 

Os Auditores-Fiscais do Trabalho não registraram Boletim de Ocorrência.

RS: Auditores-Fiscais embargam obra do carnaval temporão de Uruguaiana e são recebidos com 
agressividade

13) 2015 - Auditor-Fiscal do Trabalho sofre agressão física e moral em 
lava-jato em Santos (SP)

No dia 4 de setembro, um Auditor-Fiscal do Trabalho sofreu agressão física e moral no exercício 
de sua função, em ação �scal realizada em um estabelecimento de lava-jato em Santos (SP). Ao 
chegar e pedir as informações básicas da empresa, como o número do CNPJ, que não constava 
nas notas �scais, o Auditor-Fiscal constatou resistência dos supostos empregadores e explicou 
as consequências legais de não prestar esclarecimentos à Fiscalização do Trabalho.

Segundo o Auditor-Fiscal, havia quatro trabalhadores no lava-jato, e todos pareciam temerosos 
em fornecer informações básicas, como seus próprios nomes. Apenas um deles foi autorizado 
a falar. Após reunir e anotar os dados repassados pelo empregado, o Auditor-Fiscal pediu infor-
mações sobre os outros que haviam saído do local. Foi então que as agressões começaram.

Diante da falta de informações sobre a empresa, o Auditor-Fiscal a�rmou que poderia autuar 
os proprietários por embaraço à �scalização e por manter trabalhadores sem registro. Nesse 
momento, um dos supostos empregadores bateu de forma agressiva na pasta que estava nas 
mãos do Auditor-Fiscal.

O Auditor-Fiscal informou que se ele fosse impedido de concluir a �scalização, iria comunicar 
à sua che�a, para voltar ao local acompanhado de outros Auditores-Fiscais e da polícia, caso 
necessário. O suposto proprietário continuou agindo de forma agressiva, dizendo frases como 
“quero ver você chamar a polícia” e “quero ver você ter coragem de mandar alguém aqui”.

Após as ameaças, por segurança, o Auditor-Fiscal decidiu deixar o estabelecimento. Ele a�rma 
que a cena foi testemunhada por três pessoas que nada �zeram para impedir as agressões. No 
caminho até o seu carro, ele foi seguido e abordado novamente, mesmo com o veículo esta-
cionado em local não visível. Os papeis onde estavam registrados todos os dados da �scaliza-
ção foram arrancados de suas mãos. O Auditor-Fiscal relatou ainda que o número da placa de 
seu veículo foi anotado pelo segundo proprietário, o que torna ainda mais grave a agressão.

O SINAIT protocolou, na extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT do Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE, o relato enviado pelo Auditor-Fiscal, para que o órgão tome as 
providências cabíveis.

Santos (SP): Auditor-Fiscal do Trabalho sofre ameaças durante �scalização em lava-jato

14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=10606/rs-auditores-fiscais-embargam-obra-do-carnaval-temporao-de-uruguaiana-e-sao-recebidos-com-agressividade
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=11678/santos-sp-auditor-fiscal-do-trabalho-sofre-ameacas-durante-fiscalizacao-em-lava-jato
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14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=12734/rs-sinait-denuncia-ameaca-a-auditores-fiscais-em-uruguaiana


14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=12816/grupo-movel-de-fiscalizacao-e-alvo-de-tiroteio-em-sao-felix-do-xingu-pa
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=12815/sinait-repudia-violencia-praticada-contra-equipe-do-grupo-de-fiscalizacao-movel-e-trabalhadores-no-para
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15700/trabalho%20escravo%20ataque%20a%20equipe%20do%20grupo%20movel,%20em%20sao%20felix%20do%20xingu,%20completa%20dois%20anos
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view?id=12986%2Fcdh+carlos+silva+denuncia+violencia+contra+auditores-fiscais+do+trabalho+no+senado%2F
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view?id=12827%2Fsinait-cobra-providencias-da-sit-sobre-violencia-a-auditores-fiscais-do-trabalho-no-para
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view?id=12991%2Fauditores-fiscais+e+demais+convidados+destacam+a+falta+de+seguranca+e+cobram+acao+do+governo
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=12846/sinait--anpt-e-fenaprf-debatem-estrategias-para-garantir-a-seguranca-de-integrantes-do-gefm
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/noticias/presidente-da-cdhm-recebe-denuncia-de-ataque-a-auditores-fiscais-do-trabalho
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=12922/sinait-e-ds-sc-repudiam-atos-violentos-contra-auditor-fiscal-do-trabalho-em-lages-sc
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=13190/sc%20empregador%20repete%20ameaca%20a%20auditores-fiscais%20do%20trabalho%20durante%20fiscalizacao%20em%20serraria


14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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17) 2019 - Ameaça à vida de Auditor-Fiscal do Trabalho no Ceará

A ameaça ocorreu no �m de maio, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho, em Fortaleza 
(CE), quando servidores testemunharam um empresário incluído na Lista Suja do Trabalho 
Escravo declarar aos berros que iria matar o Auditor-Fiscal do Trabalho que havia coordenado 
a ação que constatou as irregularidades em seu estabelecimento. 

O homem, transtornado, informou que havia procurado a Defensoria Pública da União e que 
voltaria a buscar o atendimento. Caso não encontrasse solução, iria à Superintendência Regio-
nal do Trabalho – SRT/CE para matar o Auditor.

Há dois anos, o agressor foi �agrado pelo Grupo Móvel extraindo madeira sem licença ambien-
tal, na região de Caucaia (CE), em terras arrendadas, cuja �nalidade era a atividade de explora-
ção da carnaúba. 

18) 2019 - Auditores-Fiscais do Trabalho sofrem denunciação caluniosa 
no Pará e correm riscos

Em junho, no Pará, dois Auditores-Fiscais do Trabalho foram abordados por policiais rodoviá-
rios federais depois de saírem de uma fazenda onde haviam realizado uma �scalização. A PRF 
foi acionada por telefone pelo empresário rural que, usando de má fé, acusou os agentes fede-
rais de serem invasores de terra. Até que tudo fosse esclarecido, os Auditores-Fiscais do Traba-
lho passaram por constrangimento e riscos.

19) 2019 - Auditor-Fiscal recebe ameaças por telefone

Também em junho, outro Auditor-Fiscal do Trabalho recebeu ameaças por telefone, por meio 
do aplicativo WhatsApp, depois de atuar em uma operação do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, no estado do Pará. A pessoa se identi�cou como integrante de uma organização crimi-
nosa. O número de telefone que emitiu a mensagem tinha o código DDD 93, da região de Alta-
mira, no Pará, localidade �scalizada.

O Sindicato solicitou o afastamento imediato dos Auditores-Fiscais das condições de risco, 
pelo menos até a conclusão dos inquéritos policiais que foram instaurados.

NOTA PÚBLICA: SINAIT denuncia a prática de crime de ameaça contra Auditores-Fiscais do Trabalho

Conatrae: SINAIT e Detrae denunciam ameaças a Auditores-Fiscais do Trabalho

CE: PF cumpre mandados e proíbe empresário de se aproximar de Auditor-Fiscal do Trabalho ameaçado

SINAIT denuncia ameaças a AFTs em reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência

SINAIT solicita ações a subsecretário de Inspeção do Trabalho contra ameaças a Auditores-Fiscais 
do Trabalho

SINAIT cobra ação célere da PF e do MPF para o crime de ameaça contra Auditor-Fiscal do Trabalho

20) 2019 - Vídeo e mensagens postados em per�l do Facebook atribuído 
ao presidente da República incitam violência contra a categoria e 
atacam honra dos Auditores

Circularam nas redes sociais, postados num per�l de Facebook atribuído ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro, um vídeo e mensagens atacando Auditores-Fiscais do Trabalho por 
�scalizações realizadas no interior do Ceará, na atividade de extração da palha da carnaúba. A 
postagem foi feita no dia 10 de agosto, às 21h30.

Dias antes, em 30 de julho, o presidente da República havia defendido mudanças na Fiscaliza-
ção do Trabalho, a quem acusou de cometer excessos, alegando, por exemplo, que pesadas 
multas eram aplicadas por motivos considerados por ele banais, como ausência de banheiro 
químico nas frentes de trabalho.

No vídeo citado, dois homens, que mais tarde revelou-se serem empregadores rurais na ativi-
dade de extração da palha da carnaúba no interior do Ceará, enumeravam autos de infração 
aplicados em razão de várias irregularidades encontradas no local �scalizado. 

A referida ação �scal ocorreu em novembro de 2017, por equipe composta de Auditores-Fis-
cais do Trabalho, procurador do Trabalho, defensor público federal, procurador da República, 
agentes de segurança do Ministério Público Federal, delegado federal, escrivão, agentes da 
Polícia Federal e motoristas. Ação que constatou a exploração de trabalhadores e várias irregu-
laridades trabalhistas. Além disso, os relatórios da Inspeção foram analisados e estavam em 
conformidade com a lei e com a situação encontrada in loco.

Comentários na postagem do vídeo, no per�l atribuído a Bolsonaro no Facebook, atacavam a 
�scalização e os Auditores-Fiscais do Trabalho. Alguns sugeriam que os Auditores-Fiscais eram 
suscetíveis à corrupção, outros incentivavam atos violentos, como metralhar e enterrar �scais, 
outros eram caluniosos quanto à conduta dos agentes públicos. As informações davam conta 
de que haviam sido feitos mais de 7 mil comentários e 20 mil compartilhamentos da mídia.

O SINAIT acionou sua assessoria jurídica para que as medidas cabíveis e necessárias, em todas 
as instâncias, fossem tomadas.

Nota Pública – Ameaças e calúnias nas redes sociais

Bolsonaro distorce �scalização na carnaúba, setor campeão de trabalho escravo no Ceará

Vídeo postado por Bolsonaro incita violência contra �scais, diz sindicato

21) 2019 - Equipe de �scalização atacada em Araripina (PE)

Uma equipe de �scalização foi atacada no dia 3 de setembro, no município de Araripina (PE), 
durante inspeção em casas de farinha da região.

A equipe �scalizou três casas de farinha e interditou máquinas e equipamentos, inclusive os 
fornos, porque ofereciam riscos graves e iminentes aos trabalhadores, a exemplo de eletrocus-
são, cortes, queimaduras e amputações de membros em razão das condições precárias das 
fábricas. Também encontrou trabalhadores sem Carteira de Trabalho assinada.

Inconformado com a �scalização e as interdições de máquinas e fornos, um grupo, 
aparentemente de trabalhadores, bloqueou a BR 316, por onde sairia a equipe de 
�scalização e os policiais civis que faziam a escolta. Atearam fogo a pneus e exigiam que os 
Auditores-Fiscais do Trabalho descessem das viaturas para desinterditar os 
estabelecimentos. A equipe não cedeu à exigência de desembarcar dos veículos nem de 

desinterditar as máquinas, pois, como havia explicado, a situação era de risco à integridade 
física dos trabalhadores.

A delegada e os policiais que compunham a equipe conseguiram convencer os trabalhadores 
a conversar em outro local e ocasião. Puderam, dessa forma, sair do local, utilizando vias alter-
nativas conhecidas pelos policiais. A BR 316 permaneceu bloqueada por mais tempo, impe-
dindo a passagem de quaisquer veículos.

O SINAIT levou o caso à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT e à Secretaria do Trabalho 
e cobrou providências.

Nota de Repúdio – PE: Auditores-Fiscais do Trabalho ameaçados depois de �scalizar casas de farinha

SINAIT cobra providências da SIT para ameaças a equipe de �scalização em Pernambuco

22) 2019 - Auditoras-Fiscais do Trabalho impedidas de �scalizar, mediante 
coação, em Recife (PE)

No dia 4 de novembro, em Recife (PE), duas Auditoras-Fiscais do Trabalho foram ameaçadas e 
expulsas do local pelo dono da empresa que estava sendo �scalizada. 

Em contato com uma das Auditoras-Fiscais envolvidas, o SINAIT apurou que havia denúncia de 
motoristas de caminhão sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social. As Audito-
ras-Fiscais decidiram ir à empresa na hora do almoço, em razão de haver mais chances de 
encontrar os motoristas no local. Elas chegaram, se identi�caram e começaram a entrevistar os 
trabalhadores, constatando, de imediato, que existiam irregularidades no vínculo trabalhista.

Então, o proprietário da empresa chegou gritando, ameaçando, dando murros na mesa. Disse 
que elas não poderiam estar ali naquele momento – hora do almoço, que só poderiam estar ali 
com mandado e que estavam importunando os trabalhadores. Diante da agressividade e 
temendo por sua integridade física, elas decidiram se retirar. Os trabalhadores não reagiram.

Elas lavraram um Auto de Infração correspondente à irregularidade de di�cultar a ação �scal, 
que foi entregue à Seção de Inspeção do Trabalho. E pediram reforço policial e presença de 
mais Auditores-Fiscais do Trabalho para continuar a �scalização. 

SINAIT cobra providências da SIT para ameaças a equipe de �scalização em Pernambuco
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https://www.sinait.org.br/site/noticia-view?id=16858/nota%20publica%20sinait%20denuncia%20a%20pratica%20de%20crime%20de%20ameaca%20contra%20auditores-fiscais%20do%20trabalho
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16926/conatrae%20sinait%20e%20detrae%20denunciam%20ameacas%20a%20auditores-fiscais%20do%20trabalho
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16950/ce%20pf%20cumpre%20mandados%20e%20proibe%20empresario%20de%20se%20aproximar%20de%20auditor-fiscal%20do%20trabalho%20ameacado
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16902/sinait%20denuncia%20ameacas%20a%20afts%20em%20reuniao%20da%20frente%20parlamentar%20em%20defesa%20da%20previdencia
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16864/sinait%20solicita%20acoes%20a%20subsecretario%20de%20inspecao%20do%20trabalho%20contra%20ameacas%20a%20auditores-fiscais%20do%20trabalho
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16862/sinait%20cobra%20acao%20celere%20da%20pf%20e%20do%20mpf%20para%20o%20crime%20de%20ameaca%20contra%20auditor-fiscal%20do%20trabalho


14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria

17) 2019 - Ameaça à vida de Auditor-Fiscal do Trabalho no Ceará

A ameaça ocorreu no �m de maio, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho, em Fortaleza 
(CE), quando servidores testemunharam um empresário incluído na Lista Suja do Trabalho 
Escravo declarar aos berros que iria matar o Auditor-Fiscal do Trabalho que havia coordenado 
a ação que constatou as irregularidades em seu estabelecimento. 

O homem, transtornado, informou que havia procurado a Defensoria Pública da União e que 
voltaria a buscar o atendimento. Caso não encontrasse solução, iria à Superintendência Regio-
nal do Trabalho – SRT/CE para matar o Auditor.

Há dois anos, o agressor foi �agrado pelo Grupo Móvel extraindo madeira sem licença ambien-
tal, na região de Caucaia (CE), em terras arrendadas, cuja �nalidade era a atividade de explora-
ção da carnaúba. 

18) 2019 - Auditores-Fiscais do Trabalho sofrem denunciação caluniosa 
no Pará e correm riscos

Em junho, no Pará, dois Auditores-Fiscais do Trabalho foram abordados por policiais rodoviá-
rios federais depois de saírem de uma fazenda onde haviam realizado uma �scalização. A PRF 
foi acionada por telefone pelo empresário rural que, usando de má fé, acusou os agentes fede-
rais de serem invasores de terra. Até que tudo fosse esclarecido, os Auditores-Fiscais do Traba-
lho passaram por constrangimento e riscos.

19) 2019 - Auditor-Fiscal recebe ameaças por telefone

Também em junho, outro Auditor-Fiscal do Trabalho recebeu ameaças por telefone, por meio 
do aplicativo WhatsApp, depois de atuar em uma operação do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, no estado do Pará. A pessoa se identi�cou como integrante de uma organização crimi-
nosa. O número de telefone que emitiu a mensagem tinha o código DDD 93, da região de Alta-
mira, no Pará, localidade �scalizada.

O Sindicato solicitou o afastamento imediato dos Auditores-Fiscais das condições de risco, 
pelo menos até a conclusão dos inquéritos policiais que foram instaurados.

NOTA PÚBLICA: SINAIT denuncia a prática de crime de ameaça contra Auditores-Fiscais do Trabalho

Conatrae: SINAIT e Detrae denunciam ameaças a Auditores-Fiscais do Trabalho

CE: PF cumpre mandados e proíbe empresário de se aproximar de Auditor-Fiscal do Trabalho ameaçado

SINAIT denuncia ameaças a AFTs em reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência

SINAIT solicita ações a subsecretário de Inspeção do Trabalho contra ameaças a Auditores-Fiscais 
do Trabalho

SINAIT cobra ação célere da PF e do MPF para o crime de ameaça contra Auditor-Fiscal do Trabalho
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20) 2019 - Vídeo e mensagens postados em per�l do Facebook atribuído 
ao presidente da República incitam violência contra a categoria e 
atacam honra dos Auditores

Circularam nas redes sociais, postados num per�l de Facebook atribuído ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro, um vídeo e mensagens atacando Auditores-Fiscais do Trabalho por 
�scalizações realizadas no interior do Ceará, na atividade de extração da palha da carnaúba. A 
postagem foi feita no dia 10 de agosto, às 21h30.

Dias antes, em 30 de julho, o presidente da República havia defendido mudanças na Fiscaliza-
ção do Trabalho, a quem acusou de cometer excessos, alegando, por exemplo, que pesadas 
multas eram aplicadas por motivos considerados por ele banais, como ausência de banheiro 
químico nas frentes de trabalho.

No vídeo citado, dois homens, que mais tarde revelou-se serem empregadores rurais na ativi-
dade de extração da palha da carnaúba no interior do Ceará, enumeravam autos de infração 
aplicados em razão de várias irregularidades encontradas no local �scalizado. 

A referida ação �scal ocorreu em novembro de 2017, por equipe composta de Auditores-Fis-
cais do Trabalho, procurador do Trabalho, defensor público federal, procurador da República, 
agentes de segurança do Ministério Público Federal, delegado federal, escrivão, agentes da 
Polícia Federal e motoristas. Ação que constatou a exploração de trabalhadores e várias irregu-
laridades trabalhistas. Além disso, os relatórios da Inspeção foram analisados e estavam em 
conformidade com a lei e com a situação encontrada in loco.

Comentários na postagem do vídeo, no per�l atribuído a Bolsonaro no Facebook, atacavam a 
�scalização e os Auditores-Fiscais do Trabalho. Alguns sugeriam que os Auditores-Fiscais eram 
suscetíveis à corrupção, outros incentivavam atos violentos, como metralhar e enterrar �scais, 
outros eram caluniosos quanto à conduta dos agentes públicos. As informações davam conta 
de que haviam sido feitos mais de 7 mil comentários e 20 mil compartilhamentos da mídia.

O SINAIT acionou sua assessoria jurídica para que as medidas cabíveis e necessárias, em todas 
as instâncias, fossem tomadas.

Nota Pública – Ameaças e calúnias nas redes sociais

Bolsonaro distorce �scalização na carnaúba, setor campeão de trabalho escravo no Ceará

Vídeo postado por Bolsonaro incita violência contra �scais, diz sindicato

21) 2019 - Equipe de �scalização atacada em Araripina (PE)

Uma equipe de �scalização foi atacada no dia 3 de setembro, no município de Araripina (PE), 
durante inspeção em casas de farinha da região.

A equipe �scalizou três casas de farinha e interditou máquinas e equipamentos, inclusive os 
fornos, porque ofereciam riscos graves e iminentes aos trabalhadores, a exemplo de eletrocus-
são, cortes, queimaduras e amputações de membros em razão das condições precárias das 
fábricas. Também encontrou trabalhadores sem Carteira de Trabalho assinada.

Inconformado com a �scalização e as interdições de máquinas e fornos, um grupo, 
aparentemente de trabalhadores, bloqueou a BR 316, por onde sairia a equipe de 
�scalização e os policiais civis que faziam a escolta. Atearam fogo a pneus e exigiam que os 
Auditores-Fiscais do Trabalho descessem das viaturas para desinterditar os 
estabelecimentos. A equipe não cedeu à exigência de desembarcar dos veículos nem de 

desinterditar as máquinas, pois, como havia explicado, a situação era de risco à integridade 
física dos trabalhadores.

A delegada e os policiais que compunham a equipe conseguiram convencer os trabalhadores 
a conversar em outro local e ocasião. Puderam, dessa forma, sair do local, utilizando vias alter-
nativas conhecidas pelos policiais. A BR 316 permaneceu bloqueada por mais tempo, impe-
dindo a passagem de quaisquer veículos.

O SINAIT levou o caso à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT e à Secretaria do Trabalho 
e cobrou providências.

Nota de Repúdio – PE: Auditores-Fiscais do Trabalho ameaçados depois de �scalizar casas de farinha

SINAIT cobra providências da SIT para ameaças a equipe de �scalização em Pernambuco

22) 2019 - Auditoras-Fiscais do Trabalho impedidas de �scalizar, mediante 
coação, em Recife (PE)

No dia 4 de novembro, em Recife (PE), duas Auditoras-Fiscais do Trabalho foram ameaçadas e 
expulsas do local pelo dono da empresa que estava sendo �scalizada. 

Em contato com uma das Auditoras-Fiscais envolvidas, o SINAIT apurou que havia denúncia de 
motoristas de caminhão sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social. As Audito-
ras-Fiscais decidiram ir à empresa na hora do almoço, em razão de haver mais chances de 
encontrar os motoristas no local. Elas chegaram, se identi�caram e começaram a entrevistar os 
trabalhadores, constatando, de imediato, que existiam irregularidades no vínculo trabalhista.

Então, o proprietário da empresa chegou gritando, ameaçando, dando murros na mesa. Disse 
que elas não poderiam estar ali naquele momento – hora do almoço, que só poderiam estar ali 
com mandado e que estavam importunando os trabalhadores. Diante da agressividade e 
temendo por sua integridade física, elas decidiram se retirar. Os trabalhadores não reagiram.

Elas lavraram um Auto de Infração correspondente à irregularidade de di�cultar a ação �scal, 
que foi entregue à Seção de Inspeção do Trabalho. E pediram reforço policial e presença de 
mais Auditores-Fiscais do Trabalho para continuar a �scalização. 

SINAIT cobra providências da SIT para ameaças a equipe de �scalização em Pernambuco

15LINHA DO TEMPO
Casos de assassinatos, agressões e ameaças a Auditores-Fiscais do Trabalho
2004 a 2020

https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17054/nota%20publicaameacas%20e%20calunias%20nas%20redes%20sociais
https://reporterbrasil.org.br/2019/08/bolsonaro-distorce-fiscalizacao-na-carnauba-setor-campeao-de-trabalho-escravo-no-ceara/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2019/08/13/video-postado-por-bolsonaro-incita-violencia-contra-fiscais-diz-sindicato/


14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria

17) 2019 - Ameaça à vida de Auditor-Fiscal do Trabalho no Ceará

A ameaça ocorreu no �m de maio, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho, em Fortaleza 
(CE), quando servidores testemunharam um empresário incluído na Lista Suja do Trabalho 
Escravo declarar aos berros que iria matar o Auditor-Fiscal do Trabalho que havia coordenado 
a ação que constatou as irregularidades em seu estabelecimento. 

O homem, transtornado, informou que havia procurado a Defensoria Pública da União e que 
voltaria a buscar o atendimento. Caso não encontrasse solução, iria à Superintendência Regio-
nal do Trabalho – SRT/CE para matar o Auditor.

Há dois anos, o agressor foi �agrado pelo Grupo Móvel extraindo madeira sem licença ambien-
tal, na região de Caucaia (CE), em terras arrendadas, cuja �nalidade era a atividade de explora-
ção da carnaúba. 

18) 2019 - Auditores-Fiscais do Trabalho sofrem denunciação caluniosa 
no Pará e correm riscos

Em junho, no Pará, dois Auditores-Fiscais do Trabalho foram abordados por policiais rodoviá-
rios federais depois de saírem de uma fazenda onde haviam realizado uma �scalização. A PRF 
foi acionada por telefone pelo empresário rural que, usando de má fé, acusou os agentes fede-
rais de serem invasores de terra. Até que tudo fosse esclarecido, os Auditores-Fiscais do Traba-
lho passaram por constrangimento e riscos.

19) 2019 - Auditor-Fiscal recebe ameaças por telefone

Também em junho, outro Auditor-Fiscal do Trabalho recebeu ameaças por telefone, por meio 
do aplicativo WhatsApp, depois de atuar em uma operação do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, no estado do Pará. A pessoa se identi�cou como integrante de uma organização crimi-
nosa. O número de telefone que emitiu a mensagem tinha o código DDD 93, da região de Alta-
mira, no Pará, localidade �scalizada.

O Sindicato solicitou o afastamento imediato dos Auditores-Fiscais das condições de risco, 
pelo menos até a conclusão dos inquéritos policiais que foram instaurados.

NOTA PÚBLICA: SINAIT denuncia a prática de crime de ameaça contra Auditores-Fiscais do Trabalho

Conatrae: SINAIT e Detrae denunciam ameaças a Auditores-Fiscais do Trabalho

CE: PF cumpre mandados e proíbe empresário de se aproximar de Auditor-Fiscal do Trabalho ameaçado

SINAIT denuncia ameaças a AFTs em reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência

SINAIT solicita ações a subsecretário de Inspeção do Trabalho contra ameaças a Auditores-Fiscais 
do Trabalho

SINAIT cobra ação célere da PF e do MPF para o crime de ameaça contra Auditor-Fiscal do Trabalho

20) 2019 - Vídeo e mensagens postados em per�l do Facebook atribuído 
ao presidente da República incitam violência contra a categoria e 
atacam honra dos Auditores

Circularam nas redes sociais, postados num per�l de Facebook atribuído ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro, um vídeo e mensagens atacando Auditores-Fiscais do Trabalho por 
�scalizações realizadas no interior do Ceará, na atividade de extração da palha da carnaúba. A 
postagem foi feita no dia 10 de agosto, às 21h30.

Dias antes, em 30 de julho, o presidente da República havia defendido mudanças na Fiscaliza-
ção do Trabalho, a quem acusou de cometer excessos, alegando, por exemplo, que pesadas 
multas eram aplicadas por motivos considerados por ele banais, como ausência de banheiro 
químico nas frentes de trabalho.

No vídeo citado, dois homens, que mais tarde revelou-se serem empregadores rurais na ativi-
dade de extração da palha da carnaúba no interior do Ceará, enumeravam autos de infração 
aplicados em razão de várias irregularidades encontradas no local �scalizado. 

A referida ação �scal ocorreu em novembro de 2017, por equipe composta de Auditores-Fis-
cais do Trabalho, procurador do Trabalho, defensor público federal, procurador da República, 
agentes de segurança do Ministério Público Federal, delegado federal, escrivão, agentes da 
Polícia Federal e motoristas. Ação que constatou a exploração de trabalhadores e várias irregu-
laridades trabalhistas. Além disso, os relatórios da Inspeção foram analisados e estavam em 
conformidade com a lei e com a situação encontrada in loco.

Comentários na postagem do vídeo, no per�l atribuído a Bolsonaro no Facebook, atacavam a 
�scalização e os Auditores-Fiscais do Trabalho. Alguns sugeriam que os Auditores-Fiscais eram 
suscetíveis à corrupção, outros incentivavam atos violentos, como metralhar e enterrar �scais, 
outros eram caluniosos quanto à conduta dos agentes públicos. As informações davam conta 
de que haviam sido feitos mais de 7 mil comentários e 20 mil compartilhamentos da mídia.

O SINAIT acionou sua assessoria jurídica para que as medidas cabíveis e necessárias, em todas 
as instâncias, fossem tomadas.

Nota Pública – Ameaças e calúnias nas redes sociais

Bolsonaro distorce �scalização na carnaúba, setor campeão de trabalho escravo no Ceará

Vídeo postado por Bolsonaro incita violência contra �scais, diz sindicato

21) 2019 - Equipe de �scalização atacada em Araripina (PE)

Uma equipe de �scalização foi atacada no dia 3 de setembro, no município de Araripina (PE), 
durante inspeção em casas de farinha da região.

A equipe �scalizou três casas de farinha e interditou máquinas e equipamentos, inclusive os 
fornos, porque ofereciam riscos graves e iminentes aos trabalhadores, a exemplo de eletrocus-
são, cortes, queimaduras e amputações de membros em razão das condições precárias das 
fábricas. Também encontrou trabalhadores sem Carteira de Trabalho assinada.

Inconformado com a �scalização e as interdições de máquinas e fornos, um grupo, 
aparentemente de trabalhadores, bloqueou a BR 316, por onde sairia a equipe de 
�scalização e os policiais civis que faziam a escolta. Atearam fogo a pneus e exigiam que os 
Auditores-Fiscais do Trabalho descessem das viaturas para desinterditar os 
estabelecimentos. A equipe não cedeu à exigência de desembarcar dos veículos nem de 
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desinterditar as máquinas, pois, como havia explicado, a situação era de risco à integridade 
física dos trabalhadores.

A delegada e os policiais que compunham a equipe conseguiram convencer os trabalhadores 
a conversar em outro local e ocasião. Puderam, dessa forma, sair do local, utilizando vias alter-
nativas conhecidas pelos policiais. A BR 316 permaneceu bloqueada por mais tempo, impe-
dindo a passagem de quaisquer veículos.

O SINAIT levou o caso à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT e à Secretaria do Trabalho 
e cobrou providências.

Nota de Repúdio – PE: Auditores-Fiscais do Trabalho ameaçados depois de �scalizar casas de farinha

SINAIT cobra providências da SIT para ameaças a equipe de �scalização em Pernambuco

22) 2019 - Auditoras-Fiscais do Trabalho impedidas de �scalizar, mediante 
coação, em Recife (PE)

No dia 4 de novembro, em Recife (PE), duas Auditoras-Fiscais do Trabalho foram ameaçadas e 
expulsas do local pelo dono da empresa que estava sendo �scalizada. 

Em contato com uma das Auditoras-Fiscais envolvidas, o SINAIT apurou que havia denúncia de 
motoristas de caminhão sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social. As Audito-
ras-Fiscais decidiram ir à empresa na hora do almoço, em razão de haver mais chances de 
encontrar os motoristas no local. Elas chegaram, se identi�caram e começaram a entrevistar os 
trabalhadores, constatando, de imediato, que existiam irregularidades no vínculo trabalhista.

Então, o proprietário da empresa chegou gritando, ameaçando, dando murros na mesa. Disse 
que elas não poderiam estar ali naquele momento – hora do almoço, que só poderiam estar ali 
com mandado e que estavam importunando os trabalhadores. Diante da agressividade e 
temendo por sua integridade física, elas decidiram se retirar. Os trabalhadores não reagiram.

Elas lavraram um Auto de Infração correspondente à irregularidade de di�cultar a ação �scal, 
que foi entregue à Seção de Inspeção do Trabalho. E pediram reforço policial e presença de 
mais Auditores-Fiscais do Trabalho para continuar a �scalização. 

SINAIT cobra providências da SIT para ameaças a equipe de �scalização em Pernambuco

16LINHA DO TEMPO
Casos de assassinatos, agressões e ameaças a Auditores-Fiscais do Trabalho
2004 a 2020

https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17121/nota%20de%20repudiope%20auditores-fiscais%20do%20trabalho%20ameacados%20depois%20de%20fiscalizar%20casas%20de%20farinha
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17122/sinait%20cobra%20providencias%20da%20sit%20para%20ameacas%20a%20equipe%20de%20fiscalizacao%20em%20pernambuco
https://sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17122/sinait%20cobra%20providencias%20da%20sit%20para%20ameacas%20a%20equipe%20de%20fiscalizacao%20em%20pernambuco


14) 2016 - Ameaças a dois Auditores-Fiscais do Trabalho em Uruguaiana (RS) 

Denúncia do SINAIT deu conta de intimidação por meio de uma carta em tom de ameaça 
dirigida a dois Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional – GRT de Uruguaiana, em 
abril.

A entidade pediu providências imediatas à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Em documento protocolado no dia 29 de abril, o 
Sindicato solicitou ainda o afastamento dos servidores da localidade, além de outras providên-
cias institucionais.

Os Auditores-Fiscais ameaçados registraram ocorrência do caso na Polícia Federal de 
Uruguaiana e informaram o episódio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS).

RS: Sinait denuncia ameaça a auditores-�scais em Uruguaiana

15) 2016 - Atentado contra equipe do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, em São Félix do Xingu (PA)

Uma equipe do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, formada por Auditores-Fiscais 
do Trabalho, policiais rodoviários federais e um procurador do Trabalho, foi alvo de tiros duran-
te uma ação de �scalização na Terra do Meio, interior de São Félix do Xingu, no Pará, no dia 18 
de maio. A �scalização tinha como foco o combate ao trabalho escravo.

Durante a ação, a equipe de �scalização se deparou com um veículo com seis trabalhadores. 
Na ocasião, os trabalhadores informaram que tinham acabado de ser ameaçados, agredidos e 
expulsos de uma fazenda onde laboravam. A agressão partiu de sete homens encapuzados, 
que portavam armas de fogo longas, de calibres 12 e 44.

Diante da situação, parte do GEFM conduziu os trabalhadores à Vila Central, para resguardar 
sua segurança. O restante do grupo se dirigiu à outra fazenda, que também era alvo da ação 
�scal. Ao chegarem ao local, a equipe de �scalização constatou que a casa onde os trabalhado-
res �cavam alojados estava toda revirada. Dessa forma, eles foram procurar a sede da fazenda.

No percurso, o grupo se deparou com os agressores, que estavam em uma caminhonete. Eles 
tentaram interceptar o veículo, mas foram alvos de tiros disparados pelos homens que esta-
vam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal reagiu, e na troca de tiros os homens fugiram pelo mato, abando-
nando a caminhonete. Eles deixaram no veículo documentos, armamento, munição, GPS, 
rádio e uma elevada quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos, a extinta Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do Ministério do Trabalho, 
suspendeu a operação na região, para que a ocorrência fosse investigada pela polícia e o 
grupo pudesse voltar a trabalhar em segurança.

Desde que soube do caso, o SINAIT atuou junto à Secretaria de Inspeção para que a segurança 
da equipe fosse preservada. A SIT informou ao Sindicato que acionou a Unidade Central da 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para que instruíssem inquérito competente ao 
caso.

Apesar das provas colhidas e da repercussão que o caso atingiu nacionalmente, o inquérito 
policial número 49/16, em curso na Delegacia de Polícia Federal em Redenção (PA), não foi 

concluído até hoje. Ninguém foi preso, julgado ou condenado pelo atentado

Grupo Móvel de Fiscalização é alvo de tiroteio em São Felix do Xingu (PA)

Sinait repudia violência praticada contra equipe do Grupo de Fiscalização Móvel e trabalhadores 
no Pará

Trabalho Escravo: Ataque à equipe do Grupo Móvel, em São Félix do Xingu, completa dois anos

CDH: Carlos Silva denuncia violência contra Auditores-Fiscais do Trabalho no Senado

Sinait cobra providências da SIT sobre violência a Auditores-Fiscais do Trabalho no Pará

Auditores-Fiscais e demais convidados destacam a falta de segurança e cobram ação do governo

Sinait, ANPT e FenaPRF debatem estratégias para garantir a segurança de integrantes do GEFM

Presidente da CDHM recebe denúncia de ataque a auditores �scais do trabalho

16) 2016 - Ameaças seguidas a Auditores-Fiscais do Trabalho em 
serraria na cidade de Lages (SC)

Auditores-Fiscais do Trabalho sofreram ameaças seguidas em um mesmo estabelecimento, 
uma serraria próxima ao centro da cidade de Lages (SC). 

Em junho, no curso de �scalização rotineira, um Auditor-Fiscal do Trabalho foi interpelado pelo 
representante da empresa, que passou a gritar com o servidor, demonstrando atitudes raivo-
sas. Nesse momento, o Auditor disse que se retiraria da empresa, mas informou que se tratava 
de ato de embaraço à �scalização. Já do lado de fora da empresa, foi perseguido pelo dono do 
lugar, que, com as mãos para trás e em posição de quem portava uma arma, passou a ameaçar 
o servidor, repetindo, por várias vezes e aos gritos, que ninguém iria mais incomodá-lo, pois iria 
“colocar uma bala na cabeça do �scal e que assim ninguém mais iria voltar em sua empresa”.

No dia 8 de agosto, Auditores-Fiscais do Trabalho voltaram a ser ameaçados pelo proprietário 
ao inspecionarem a mesma serraria. Em razão disso, a segunda equipe que visitou a serraria, 
em caráter de força-tarefa, solicitou escolta das Polícias Militar e Federal, para garantir a segu-
rança do grupo.

Mesmo com a escolta e diante do policial federal, o empregador gritou com a Auditora-Fiscal, 
duvidou da autenticidade de sua identi�cação e repetiu por várias vezes que a empresa era 
sua, o que �cou caracterizado como desacato à autoridade. Ele se recusou a receber orienta-
ções e a assinar qualquer documento. Acabou autuado por não apresentar os documentos 
solicitados durante a ação �scal.

A �scalização veri�cava se a empresa estava ou não utilizando a caldeira que havia sido interdi-
tada. Portanto, tratava-se de empresa que já havia sido noti�cada.

O SINAIT e sua Delegacia Sindical em Santa Catarina exigiram providências das autoridades 
para averiguar o ocorrido e punir os responsáveis.

Sinait e DS/SC repudiam atos violentos contra Auditor-Fiscal do Trabalho em Lages (SC)

SC: Empregador repete ameaça a Auditores-Fiscais do Trabalho durante �scalização em serraria
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23) 2020 - Auditor-Fiscal do Trabalho agredido no curso de ação 
�scal em São Paulo (SP)

Em 9 de junho, o Auditor-Fiscal do Trabalho Paulo Roberto Warlet da Silva, lotado na Superin-
tendência Regional do Trabalho de São Paulo – SRT-SP, foi agredido física e moralmente no 
curso de uma �scalização, no centro de São Paulo. Empurrado, ele caiu e sofreu escoriações no 
cotovelo direito e na lombar.

O caso se deu quando ele �scalizava a empresa “SP Assessoria Contábil”, com quase 80 empre-
gados, de propriedade de Paulo Cesar Pereira Júnior, a partir de denúncia de que o emprega-
dor não estaria cumprindo as normas de prevenção à transmissão da Covid-19.

Assim que teve conhecimento do ocorrido, de imediato, o SINAIT denunciou a agressão à 
Administração e disponibilizou todo o apoio necessário ao Auditor-Fiscal. Colocou também 
sua assessoria jurídica a disposição do servidor agredido, além de cobrar imediatamente 
medidas ao subsecretário de Inspeção do Trabalho, Celso Amorim, incluindo a ciência a ser 
dada às instâncias superiores no âmbito do Ministério da Economia, para tomada de providên-
cias, cada uma em seu respectivo âmbito e rol de competências.

Ao subsecretário, o SINAIT lembrou ainda que está pendente o Protocolo de Segurança que o 
SINAIT cobra há meses da SIT.

O SINAIT também levou o episódio de agressão, por meio de ofícios expedidos, no dia 
seguinte ao fato, ao Ministério Público Federal – MPF e Ministério Público de São Paulo, ao 
Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Trabalho de São Paulo, à Polícia Federal 
de São Paulo, ao Ministério da Economia, à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, à 
Secretaria de Trabalho e à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, pedindo providências 
contra a agressão.

Por meio de sua assessoria jurídica, o SINAIT solicitou ainda uma audiência virtual com o supe-
rintendente da Polícia Federal de São Paulo, Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho.

O Sindicato também prestou informações, de imediato, ao procurador Geral do Trabalho, 
Alberto Bastos Balazeiro, para que ele possa atuar no sentido de amparar a Inspeção do Traba-
lho. Pedido o�cializado e reforçado pelo envio da carta ao procurador.

SINAIT denuncia agressão física e moral a Auditor-Fiscal do Trabalho, ocorrida em São Paulo, 
nesta terça-feira (9)

Nota Pública – Agressão a Auditor-Fiscal é consequência de desvalorização da Fiscalização do 
Trabalho

SINAIT comunica a autoridades agressão a Auditor-Fiscal do Trabalho e pede providências
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