
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA VARA ÚNICA DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ILHÉUS/BA

Ref.: IPL nº 0100/2017

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo procurador da República

que esta subscreve, com base no inquérito policial anexo, vem propor DENÚNCIA em

face de 

GILSON MUNIZ DIAS, *

ANTONIO FERNANDO DE JESUS SILVA, *

pela prática do seguinte fato delituoso:

Os denunciados, proprietários da Fazenda Eldorado, situada no Distrito de

Vila Brasil, em Una/BA,  reduziram os trabalhadores Abimael Pereira de Jesus, Alex

Ribeiro  dos  Santos  e  Flávio  Silva  De  Jesus  a  condição  análoga  à  de  escravo,

submetendo-os a condições degradantes de trabalho entre os anos de 2009 e 2016.  O

resgate  dos  trabalhadores  ocorreu  em  20/06/2017,  em  decorrência  de  ação  fiscal

conjunta  da  ela  Gerência  Regional  do  Trabalho,  Ministério  Público  do  Trabalho e

Polícia Rodoviária Federal na referida propriedade rural.

Na  propriedade,  a  equipe  de  fiscalização  constatou  que  existiam  dois

casebres  habitados  por  duas  famílias  de  trabalhadores,  incluindo  a  presença  de

crianças.  No  local,  foram  encontrados  os  trabalhadores  Abimael  Pereira  de  Jesus

(admitido em janeiro de 2009), Alex Ribeiro dos Santos (admitido em 25/02/2010),

ainda adolescente, e Flávio Silva de Jesus (admitido no ano de 2012), que laboravam

em condições análogas à escravidão.

As habitações dos trabalhadores tinham péssimas condições de conservação

e higiene, sem energia elétrica, água encanada ou banheiros, expondo a sua saúde e

segurança deles a risco. A água utilizada para o consumo era apanhada de um córrego

situado uma certa distância das moradias e transportada em embalagens reutilizadas de

agrotóxicos, não submetida a nenhum tipo de tratamento (fls. 16).
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Os  empregadores  não  forneceram  condições  mínimas  para  a  habitação,

sendo que os colchões foram levados pelos próprios trabalhadores, que improvisaram

camas  em cima  de  tijolos  e  tábuas.  Também  não  foi  fornecido  aos  trabalhadores

qualquer equipamento de proteção individual.

A  remuneração  era  inferior  ao  valor  ao  salário-mínimo  e  paga  sem

regularidade  pelo  denunciado  Antônio  Fernando  de  Jesus  Silva,  quando  ele  ia  na

fazenda  pegar  a  produção  rural.  Nos  meses  que  antecederam  a  ação  fiscal  os

trabalhadores  estavam  sem  receber  qualquer  tipo  de  remuneração,  embora

continuassem trabalhando na fazenda, monitorando o cultivo do cacau.

Os trabalhadores nunca tiveram o vínculo registrado na carteira de trabalho

e, até hoje, não se tem notícia do pagamento da rescisão do contrato de trabalho. 

Os  depoimentos  prestados  em sede  policial  pelos  trabalhadores  Abimael

Pereira de Jesus, Alex Ribeiro dos Santos e Flávio Silva De Jesus (fls. 73/74, 76/77 e

79/80,  respectivamente),  confirmaram  os  fatos  acima  descrito,  em  especial  as

condições degradantes de trabalho e o quadro de ilegalidades vivenciado pelas vítimas

desde o início de suas atividades no imóvel rural acima mencionado, de propriedade

dos denunciados. 

O resumo da situação degradante foi  relatado pelo trabalhador resgatado

Abimael Pereira de Jesus, ao prestar depoimento na Polícia Federal:

QUE, afirma que começou a trabalhar na Fazenda Eldorado, localizada na

cidade de Una/BA, inicialmente contratado por ANTÔNIO FERNANDO e,

quando  o  administrador  da  fazenda  foi  demitido,  GILSON  MUNIZ,

proprietário  o  convidou  para  ficar  no  lugar  do  administrador;  QUE,

posteriormente,  seu  filho  de  nome  ALEX  passou  a  trabalhar,  com

autorização  de  ANTÔNIO  FERNANDO  e,  posteriormente,  em razão  da

quantidade  de  trabalho,  citando  como  exemplo,  colheita  de  cacau,  poda

roçagem etc, perguntou a ANTÔNIO FERNANDO se poderia chamar seu

outro  filho,  de  nome  FLÁVIO  para  trabalhar,  o  que  foi  aceito  por

ANTÔNIO FERNANDO; QUE afirma  que  permaneceu  por  cerca  de  08

anos  trabalhando  na  fazenda;  QUE,  o  declarante  e  os  seus  filhos  nunca

tiveram as CTPS's assindas; QUE, quando foi trabalhar na fazenda, foi-lhe

permitido  ficar  em uma das  casas  da fazenda,  mas teve que levar  o  seu
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colchão, sendo que, na casa não tinha geladeira, fogão, nem água potável

nem  energia  elétrica;  QUE,  dentro  da  casa,  também  eram  armazenados

alguns  produtos  químicos  que  eram borrifados  dentro  da  roça  de  cacau;

QUE, a água que bebiam era apanhada num córrego, o qual fica a uma certa

distância  da  sede  e  não  tinha  tratamento;  QUE,  também  não  havia

instalações sanitárias na casa; QUE, o seu filho ALEX trabalho cerca de 7

anos e meio na fazenda Eldorado e seu filho FLÁVIO ficou cerca de quatro

anos e meio trabalhando; QUE, o declarante e seus filhos nunca receberam

um salário mínimo; QUE, recebiam conforme o cacau era colhido e vendido

e era pago cerca de R$ 100,00 a R$ 150,00 por ANTÔNIO FERNANDO

para cada um, quando o cacau era vendido; (…).

A situação relatada pelas vítimas é confirmada pelo relatório de fiscalização

elaborado pelo Grupo de Trabalho (fls.  04/11),  as  fotografias  (fls.  12/22)  e  toda a

documentação  que  o  acompanha  (fls.  23/55),  os  quais  traduzem  as  condições  de

trabalho a que eram submetidos os empregados da Fazenda Eldorado.

A materialidade está devidamente comprovada, em especial,  pelo relatório

de ação fiscal realizado na Fazenda Eldorado (fls. 04/11), fotografias (fls. 12/22), autos

de infrações de fls. 23/52, depoimentos da testemunha (fls. 71/72) e das vítimas (fls.

73/74, 76/77 e 79/80), de onde se extrai as inúmeras violações aos direitos trabalhistas

e à dignidade de Abimael Pereira de Jesus, Alex Ribeiro dos Santos e Flávio Silva de

Jesus, que, além de não remunerado por seus serviços, foram reduzidos a condição

análoga à de escravo, ante as condições degradantes de trabalho e demais ilegalidades

verificadas.

No tocante à autoria, a fazenda pertencia a Gilson Muniz Dias, e gerenciada

por Antônio Fernando de Jesus Silva. Os trabalhadores, quando ouvidos, informaram

terem  sido  contratados  pelos  denunciados,  que  tinham  pleno  conhecimento  das

condições de trabalho das vítimas.

A vítima Abimael  Pereira  de  Jesus  confirmou,  ainda,  que foi  contratado

diretamente  pelo  denunciado  Gilson  Muniz  Dias,  que  era  o  real  proprietário  da

fazenda, colocada formalmente em nome de sua filha  Márcia Nascimento Dias, em

sociedade com o denunciado Antônio Fernando de Jesus Silva. 
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Ante o exposto, Gilson Muniz Dias e Antônio Fernando de Jesus Silva se

encontram incursos nas penas do art. 149 do Código Penal, por 3 vezes,  em crime

continuado  (art.  71  do  CP), pelo  que  o  Ministério  Público  Federal  requer  o

recebimento da presente denúncia e instauração da competente ação penal, citando-se

os  denunciados  para  apresentação  de  defesa  e  demais  atos  do  processo,  até  final

sentença condenatória.

Ilhéus/BA, 15 de maio de 2018.

Gabriel Pimenta Alves
Procurador da República
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