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

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ILHÉUS/BA

Ref.: IPL nº 0216/2017

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo procurador da República

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

face de 

IVAN CARLOS DE ALMEIDA MAIA, *

ANTONIO MARCOS BRITO MIGUEL, *

pela prática do seguinte fato delituoso:

Os  denunciados,  na  condição  de  diretor  administrativo  e  gerente

administrativo do grupo Chaves Agrícola e Pastoril Ltda. (CNPJ: 15.639.495/0001-70),

empresa  proprietária  da  Fazenda  Diana,  situada  na  Zona  Rural  do  Município  de

Uruçuca/BA,  reduziram os trabalhadores Ivan dos Reis Silva, Rosival Evangelino de

Jesus,  José  André  Chavier  Miranda,  Neviton  Moreira  Galvão,  Valdemir  de  Jesus

Souza, Veraldino Francisco de Jesus, Edivaldo Ribeiro dos Santos, Cosme Silva Brito

e  Juraci  Guimarães  da  Silva  a  condição  análoga  à  de  escravo,  submetendo-os  a

condições  degradantes  de  trabalho  entre  os  anos  de  2016  e  2017.  O  resgate  dos

trabalhadores ocorreu em 01/09/2017, em decorrência de ação fiscal conjunta realizada

pela Gerência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal

na referida propriedade rural.

Na propriedade, os fiscais verificaram que os trabalhadores se encontravam

em situação de trabalho degradante, que atentava contra a sua dignidade, em razão das

péssimas condições de higiene dos alojamentos e moradias da fazenda, o que motivou

a interdição pela autoridade fiscal. 
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No alojamento habitado pelos empregados Ivan dos Reis Silva e Neviton

Moreira Galvão não havia banheiro, a cozinha não era ligada a rede de água e esgoto, a

iluminação era insuficiente e as paredes estavam úmidas. A situação não era diferente

nas moradias habitadas pelas famílias dos trabalhadores José André Chavier Miranda,

Cosme Silva Brito e Veraldino Francisco de Jesus. Não havia água na cozinha, nas

instalações  sanitárias  e  chuveiros.  Os  imóveis  foram  entregues  aos  trabalhadores

completamente vazios, não haviam armários, camas, colchões e roupas de cama. 

A água utilizada pelos trabalhadores e suas famílias para o consumo, para

cozinhar e para o asseio, era apanhada, com baldes, em uma cacimba situada a uma

certa distância das moradias (cerca de oito minutos de caminhada pelo mato). A água

desta  cacimba  era  visivelmente  inapropriada  para  o  consumo  humano,  não  era

submetida a nenhum tipo de tratamento, não continha barreira alguma para impedir o

acesso de animais e contava com a presença de peixes e girinos. 

A ausência  de  banheiros  internos  e  de  água  encanada  nas  residências

constrangiam as vítimas a fazerem suas necessidades fisiológicas no mato, ao relento.

Além disso, os trabalhadores e suas famílias eram obrigados a tomar banho na represa

– uma lagoa de água parada e turva – situada a cerca de 100 metros das moradias,

circunstância que retirava qualquer privacidade dos trabalhadores, e expunha mulheres

e crianças a flagrante situação de vulnerabilidade.

Os trabalhadores nunca tiveram o vínculo registrado na carteira de trabalho

e as despesas com os equipamentos de proteção individual – EPI e ferramentas para o

trabalho eram custeadas pelos próprios trabalhadores.

Não havia pagamento de salário regular, além de não ser observado o valor

mínimo do salário. Segundo relato dos trabalhadores, eles ganhavam proporcional ao

que produziam, aferindo, na média anual, renda de R$ 350,00 por mês. Quando não

havia colheita do cacau, chegavam a ficar sem nenhuma remuneração.

Os fiscais do trabalho, durante a inspeção, observaram que os rendimentos

aferidos  pelos nove trabalhadores resgatados que laboravam na lavoura cacaueira da

fazenda eram oriundos de um suposto contrato de “parceria” firmado entre empregador

e trabalhadores, no qual eram ofertadas moradias familiares, alojamento para solteiros

e uma fração de terra, denominada de “quadra”, que representa a área de produção
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onde era empregada a força de trabalho de cada trabalhador rural, cuja produção ficava

sob sua responsabilidade.

Os  contratos  de  parceria  possuíam  diversas  inconformidades  com  a

legislação em vigor (Decreto nº  59.566/66,  Estatuto da Terra)  e  visavam apenas  a

descaracterizar  os  vínculos  empregatícios  e,  fraudulentamente,  frustrar  os  direitos

decorrentes.

A  divisão  dos  frutos  da  lavoura  cacaueira  era  realizada  de  maneira

desproporcional.  O trabalhador  (parceiro  outorgado) ficava com 45% da produção,

enquanto o parceiro outorgante recebia 55% dos frutos, o que contraria o disposto no

art. 35, IV, do Decreto nº 59.566/66.

A  fraude  ao  vínculo  trabalhista  é  caracterizada  pela  existência  de

habitualidade, pois prestavam serviços em caráter contínuo na fazenda do denunciado,

cumprindo jornada laboral definida;  subordinação, embora o proprietário da fazenda

cedesse o direito de uso do solo aos “parceiros”, ele mantinha o poder decisório sobre

o cultivo e a comercialização dos produtos. Além disso, os trabalhadores sujeitavam-se

às  ordens  diretas  dos  acusados  e  às  condições  de  trabalho  por  estes  impostas;

onerosidade,  pois  percebiam  rendimentos  da  comercialização  de  sua  parte  da

produção, e pessoalidade, estando os trabalhadores, inclusive, alojados na fazenda do

denunciado.

Os trabalhadores, uma vez por semana, eram obrigados a prestar serviços

“gratuitos” na área exclusiva do proprietário, para pagamento da energia elétrica de

suas residências. Antes, o valor mensal da conta de energia era entre R$ 25,00 e R$

30,00, conforme depoimento da vítima Edivaldo Ribeiro dos Santos (fl.  19/20),  de

modo que  a  diária  dos  trabalhadores  era  remunerada  por  aviltantes  R$  6,25,  para

pagamento de energia.

Os  trabalhadores  eram  proibidos  de  vender  livremente  o  resultado  da

produção,  ficando  obrigados  a  negociar  exclusivamente  com  pessoa  previamente

determinada  pelos  denunciados.  Dessa  forma,  a  comercialização  dos  frutos  só  era

realizada  nas  sextas-feiras,  com  indivíduo  denominado  “Márcio  Lavoura”,  que

habitualmente os compravam com valores abaixo do mercado. Em sede policial, Elge

Barbosa de Jesus Oliveira, administrador agrícola da Fazenda Diana, confirmou que
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mesmo se houvesse comprador oferecendo pelo cacau preço superior ao praticado no

mercado, os ditos parceiros eram obrigados a comercializar o cacau com o comprador

indicado (fls. 30/31).

Pelas  características,  o  regime  imposto  às  vítimas  pelos  denunciados  se

assemelha ao regime feudal de servidão, próprio da Idade Média.

Os depoimentos prestados em sede policial pelos trabalhadores  resgatados

da Fazenda Diana (fls. 10/11, 13/14, 16/17, 19/20, 22, 24, 26, 28, 29) confirmam os

fatos acima descritos, 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. 

O resumo da situação degradante foi  relatado pelo trabalhador resgatado

José André Chavier Miranda, ao prestar depoimento na Polícia Federal (fls. 10/11):

QUE, além de trabalhar na área que foi destinada ao declarante no contrato

de parceria, o declarante também exercia atividades em outras áreas, como

reparos  de  cercas,  e  na  construção  de  viveiros  de  mudas  para  replantas;

QUE,  nunca  teve  carteira  assinada  pelo  Grupo  Chaves;  QUE,  não  tinha

salário  e  recebia  apenas  pela  produção  na  proporção  de  45%  para  o

declarante e 55% para a empresa; QUE, o declarante residia em uma casa

situada na fazenda Diana; QUE, o Grupo Chaves não cobrava pela utilização

da casa; QUE, era cobrado apenas a energia elétrica; QUE, para custear a

energia elétrica o declarante trabalhava quatro dias por mês em uma área

exclusiva  do  Grupo  Chaves;  QUE,  na  época  da  produção  o  declarante

trabalhava oito dias por mês na referida área para custear a energia elétrica

da sua residência; QUE, a residência do declarante não havia água encanada;

QUE, havia um banheiro com um vaso sanitário situado há dois metros da

casa, contudo o mesmo não tinha água; QUE, era utilizada a água de uma

lagoa existente em frente à fazenda; QUE, a água da lagoa é utilizada para

banho e limpeza; QUE, a água destinada ao consumo era retirada de uma

cisterna existente no meio da lavoura de cacau; QUE, o declarante residia

neste imóvel com a sua esposa,  ROSANA DOS SANTOS MIRANDA, e

suas  quatro  filhas,  CHEILA  SOUZA  MIRANDA  (11  anos),  LARA

SCHIRLEY  SOUZA  MIRANDA  (10  anos),  ANA  CLARA  SOUZA
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MIRANDA (8 anos), ANDREIA SOUZA MIRANDA (8 ANOS): QUE, a

família  inteira  do declarante necessitava tomar banho na lagoa;  QUE, as

mulheres costumavam tomar banho primeiro e depois era a vez dos homens,

quando anoitecia (…).

A situação relatada pelas vítimas é confirmada pelo relatório de fiscalização

elaborado pelo Grupo de Trabalho (fls. 02/08, do Apenso I, Volume I), as fotografias

(fls. 06/09 dos autos principais e 22/27, do Apenso I, Volume I) e toda a documentação

que o acompanha (fls. 28/72, do Apenso I, Volume I), os quais traduzem as condições

de trabalho a que eram submetidos os empregados da Fazenda Diana.

A materialidade está devidamente comprovada, em especial,  pelo relatório

de  ação  fiscal  realizado  na  Fazenda  Diana  (fls.  02/08,  do  Apenso  I,  Volume  I),

fotografias (fls. 06/09 dos autos principais e 22/27, do Apenso I, Volume I), autos de

infrações de fls.  47/68,  do Apenso I,  Volume I,  depoimentos das  testemunhas (fls.

30/31 e 33/34) e das vítimas (fls.  10/11, 13/14, 16/17, 19/20, 22, 24, 26, 28, 29), de

onde  se  extrai  as  inúmeras  violações  aos  direitos  trabalhistas  e  à  dignidade  dos

trabalhadores  resgatados,  que,  além de  não  remunerados  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,  os  denunciados  Ivan  Carlos  de  Almeida  Maia  e

Antônio  Marcos  Brito  Miguel,  na  condição,  respectivamente,  de  diretor  e  gerente

administrativo do grupo Chaves, eram os responsáveis pelas atividades realizadas na

Fazenda Diana. 

O denunciado Antônio  Marcos  Brito  Miguel  confirma ser  o  responsável

pela  administração da fazenda,  sendo de sua alçada a  realização de pagamento de

salários  dos  trabalhadores,  a  compra  de  insumos  agrícolas  e  o  atendimento  de

demandas  dos  técnicos  agrícolas.  Antônio  Marcos  afirmou,  também,  que  todas  as

demandas  relativas  as  propriedades  rurais  do  grupo  Chaves  que  chegavam ao seu

conhecimento eram repassadas ao diretor do grupo, o também denunciado Ivan Carlos
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de Almeida Maia,  responsável  por  autorizar  as  despesas  e realização de obras  nas

fazendas do grupo (fls. 36/37).

Ivan Carlos de Almeida Maia, em sede policial (fls. 51/53), informou que na

condição de diretor do grupo Chaves, atuava na parte administrativa, e era o chefe do

gerente  administrativo  Antônio  Marcos  Brito  Miguel,  que,  por  sua  vez,  era  o

responsável  por  gerenciar  as  demandas  das  fazendas  do  grupo,  e  reportá-las  ao

denunciado. 

Os  acusados  negam  o  conhecimento  das  violações  aos  direitos  dos

trabalhadores ocorridas na Fazenda Diana, todavia, no depoimento de Marcelo Ferreira

Souza  Brandão,  técnico  agrícola  do  grupo  Chaves  e  responsável  pela  supervisão,

dentre  outras,  da  fazenda  Diana,  é  relatado  que  os  denunciados  tinham  pleno

conhecimento da situação precária dos imóveis residenciais da propriedade agrícola,

pois  era  reportado  ao  gerente  administrativo  Antônio  Marcos  Brito  Miguel  a

necessidade de realização de melhorias nas unidades (fls. 33/34).

Dessa forma, os denunciados,  uma vez que coordenavam as atividades da

fazenda,  além de  terem sido  responsáveis  por  terem firmado  os  contratos  com os

trabalhadores, beneficiando-se do resultado dos trabalhos por eles realizados, atuaram

dolosamente, detendo pleno domínio dos fatos ora descritos.

Ante o exposto, Ivan Carlos de Almeida Maia e Antônio Marcos Brito

Miguel se encontram incursos nas penas do art. 149 do Código Penal,  por 9 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,  ouvindo-se,  no  curso  da  instrução,  as  seguintes  vítimas  e

testemunhas:*

Ilhéus/BA, 15 de maio de 2018.

Gabriel Pimenta Alves
Procurador da República
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