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Bom-dia a todas e todos! 

Cumprimento, cordialmente, 

- João Akira Omoto Diretor  Geral da Escola Superior do

Ministério Público da União,

- Ronaldo Curado Fleury, Procurador-Geral do Trabalho,

- Martin Hahn, diretor da Organização Internacional do Tra-

balho, que em 2019 completa 100 anos a promover justiça social e

o direito ao trabalho decente;

-  Adriana Scordamaglia Fernandes,  Procuradora Regional

da República,  que coordena o grupo de trabalho sobre escravidão

contemporânea do Ministério Público Federal,

- Frei Xavier Plassat, da Comissão Pastoral da Terra e no

nome deles todos os presentes,

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF



Senhoras e senhores,

A cada 28 de janeiro,  em razão da tragédia que ocorreu

em 2004, empenhamo-nos em preservar a memória dos servidores

do Estado que tombaram porque faziam inspeções contra o traba-

lho escravo no Brasil.  Esta é a principal razão para nos reunirmos

hoje novamente: não deixar que se repita, repudiar aquela violência

e a escravidão contemporânea.

Em 2009,  após intensa mobilização social,  a Lei  12.064

criou o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo na data do

assassinato dos auditores-fiscais do trabalho Eratóstenes de Almei-

da, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva e do motorista

Ailton Pereira de Oliveira, assassinados quando investigavam den-

úncias de trabalho escravo em Unaí (MG).

A perseverança tem ajudado a promover justiça, malgrado

todas as dificuldades de investigação e de processamento dos cri-

minosos. O crime foi elucidado, os infratores levados a julgamento

pelo Ministério Público, mas o sistema de justiça deveria ser mais

célere. O primeiro julgamento só aconteceu nove anos depois do

crime. Em 31 de agosto de 2013, pistoleiros contratados para a matança

foram julgados e culpados por um júri popular em Belo Horizonte e a

condenação já foi confirmada em segunda instância. A condenação

dos dois acusados de serem mandantes da chacina foi confirmada

pelo Tribunal em relação a um deles, com redução de pena, e anu-

lada em relação ao outro, por falta de provas. O Tribunal negou o

pedido do MPF de inicio de execução da pena do mandante conde-

nado, agurandando embargos de declaração. 
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Esta ocasião é importante e grave, porque a escravização

de pessoas não cessou  e a punição dos criminosos é lenta e em

poucos casos, malgrado a escravidão ter sido extinta pela Lei Áurea

deste 1888 e ser proibida pela Constituição que protege a dignidade

da pessoa humana, consagrando o princípio de que todos somos

iguais perante a lei, pelo que é vedado explorar outro ser humano. 

Joaquim Nabuco,  ao lutar  pela abolição da escravatura,

anunciava com otimismo que “já existe, felizmente, em nosso país,

uma consciência nacional - em formação, é certo - que vai introdu-

zindo o elemento da dignidade humana em nossa legislação, e para

a qual a escravidão, apesar de hereditária, é uma verdadeira man-

cha de Caim que o Brasil traz na fronte.”

Mais de um século depois, a consciência nacional contra a

escravidão deve ser avivada, porque ainda há escravidão no Brasil

e também no mundo. Há escravidão de nacionais e de estrangeiros,

em áreas urbanas e rurais. O crime deixa vestígios físicos e psicoló-

gicos, fere a carne humana, debilita o corpo e atinge a alma, porque

retira da pessoa seus bens mais preciosos: dignidade e liberdade.

A prática da escravidão atravessa fronteiras. O aliciamento

de trabalhadores e de pessoas para tráfico de órgãos e para fins se-

xuais exige cooperação internacional. A escravidão contemporânea

é sustentada por vastos e sofisticados mecanismos de lavagem de

dinheiro  e de corrupção;  e pelo crime organizado,  ultrapassando

fronteiras interestaduais e internacionais. A estrutura ilícita que man-

tém as várias modalidades de escravidão contemporânea movimen-

ta muito dinheiro e é mais frequentemente estabelecida por pessoas

que têm disponibilidade financeira.
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Por isso, é preciso compreender que a escravidão contem-

porânea caracteriza um típico crime de colarinho branco.  O  crime

do colarinho branco refere-se ao crime aparentemente não-violen-

to, financeiramente motivado, cometido por profissionais (de negóci-

os e frequentemente em conluio com pessoas do governo). O soció-

logo Edwin Sutherland o definiu em 1939 como "um crime cometido

por uma pessoa de respeitável e de alta posição (status) social, no

curso de sua ocupação". Crimes típicos de colarinho branco podem

incluir,  como crime autônomo ou preparatório de outro, fraude, su-

borno, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsidade ideológi-

ca, falsificação. informação privilegiada e extorsão.

A escravidão contemporânea foi tipificada como crime por-

que é uma conduta grave que afronta a dignidade humana, fere a li-

berdade da pessoa e atenta contra a organização do trabalho, que

é baseada na liberdade de contratar e distratar, na vedação ao enri-

quecimento ilícito, na segurança no trabalho, na duração razoável

da jornada de trabalho e em remuneração justa pactuada entre os

contratantes.  

A ordem jurídica instituída com a abolição da escravatura e

a instauração da República tem por princípio básico considerar que

todos os seres humanos são iguais, que compartilham da mesma

dignidade, que não há espaço para a servidão entre indivíduos e

nem para com o Estado. Estes princípios constitucionais vedam a

exploração humana mediante jornadas exaustivas e mediante simu-

lação e fraude que lhe subtraia o consentimento informado. 

O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo nos re-

lembra que é necessário redobrar o esforço estatal para combater a
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escravização e que também é necessário manter as instituições que

de controle e fiscalização ativas contra esta prática criminosa, justa-

mente porque não foi erradicada do Brasil. 

Ao contrário,  o  Ministério  Público  Federal  e o Ministério

Público do Trabalho mantêm atuação intensa contra o trabalho es-

cravo e acompanham de perto a política pública que visa a erradicá-

lo, em permanente diálogo com a sociedade. É dever do Ministério

Público zelar  pelos princípios constitucionais da dignidade humana

e da valorização social do trabalho na ordem econômica.

O crime de redução à condição análoga à de escravo é fe-

deral. É preciso priorizar sua investigação e sua punição. Ao longo

de décadas, muitos obstáculos têm dificultado a punição dos infrato-

res  e  o  Ministério  Público  tem  apontado  a  necessidade  de  su-

perá-los para que os infratores cumpram penas de prisão e não de

prestação de serviços à comunidade; paguem indenização direta-

mente às vítimas e não a um fundo estatal; indenizem danos morais

coletivos em valor proporcional ao que causaram; não recebam em-

préstimos de dinheiro público, nem isenções fiscais enquanto esti-

verem sendo punidos; sejam impedidos de contratar com o Estado

enquanto cumprem pena; sejam detectados na cadeia produtiva de

bens para exportação e para consumo interno, de modo que o con-

sumidor e o importador decidam, de modo informado, se querem

comprar produtos que tenham trabalho escravo em sua cadeia pro-

dutiva ou se querem repudiar produtos feitos por infratores deste

crime. 

Desequilíbrios ambientais,  políticos e econômicos geram

ondas migratórias e escassez de bens que favorecem a  ação dos
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escravagistas. As vítimas de tráfico de pessoas padecem de escra-

vidão em muitos países, são submetidas a condições degradantes

de trabalho, de habitação e de alimentação; são confinadas a espa-

ços ínfimos e impedidas de se locomover ou de ter contato social;

são frequentemente violentadas e torturadas;  recebem pagamento

ínfimo  e  são  submetidas  a  um  enorme  endividamento  que  as

mantêm moralmente vinculadas aos seus aliciadores. 

 As Nações Unidas definem o tráfico de pessoas como “o

recrutamento,  transporte,  transferência,  abrigo ou recebimento de

pessoas, por meio da ameaça ou uso da força ou outras formas de

coação, de seqüestro, fraude, abuso de poder ou de uma posição

de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios

para obter o consentimento de uma pessoa que tenha controle so-

bre outra pessoa, para fins de exploração. A exploração incluirá, no

mínimo, a exploração da prostituição de outros ou outras formas de

exploração  sexual,  trabalho  ou  serviços  forçados,  escravidão  ou

práticas similares à escravidão ou servidão.”

A fiscalização eficiente é um fator importante contra a es-

cravidão moderna. A efetiva punição criminal e indenizatória dos in-

fratores é outra importante ferramenta para produzir efeito inibitório

contra esta prática, a expressar de modo eloquente o repúdio social

e do sistema de justiça à escravidão, para que não seja tolerada. 

No ano de 2016, o Brasil foi condenado pela Corte Intera-

mericana de Direitos Humanos,  no caso  da Fazenda Brasil Verde,

por deficiência na investigação e punição de atos de escravidão,

malgrado ter  instituído  um sistema contra  a  redução a  condição

análoga à de escravo que é considerado referência mundial. Desde
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então, o Brasil tem sido mais incisivo  na persecução penal e na im-

plementação de penas  mais duras, a fim de coibir impunidades e

inibir a permanência da prática execrável.

A atuação conjunta de auditores fiscais do trabalho, do Mi-

nistério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal elevou

o patamar contra o trabalho escravo no país. O resgate de vítimas

pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, com a participação do

MPT e do MPF, tem um histórico de coerência e perseverança que

salvou vidas e trouxe aprimoramentos ao longo dos anos. Os audi-

tores fiscais do trabalho  têm sido essenciais neste processo,  por

meio de uma atuação em rede, concebida como a mais eficiente.

No entanto, dados do Índice Global de Escravidão 2018  re-

velam que o Brasil registrou uma taxa de  duas pessoas em situa-

ção de escravidão para cada grupo de mil habitantes. 

Procuradores da República e do Trabalho não medem es-

forços para investigar,  ajuizar ações penais públicas e ações traba-

lhistas que resultam em punição dos infratores e correção de práti-

cas no ambiente do trabalho. 

A 2a Câmara de Coordenação do MPF indica que de janeiro a

setembro de 2018 foram iniciados 411 inquéritos policiais e 72 pro-

cedimentos extrajudiciais sobre o crime de escravidão. Contou 506

processos em andamento na primeira instância da Justiça Federal

e 168 segunda instância.

O  número  de  condenações  em  segunda  instância,  que

permitem o início da execução da pena,  ainda é baixo.  Mas em

2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reavivou a expectati-
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va do MPF de que os infratores condenados sejam realmente sub-

metidos a prisão ao decidir que a condenação em segunda instân-

cia autoriza o início da execução da pena sem ferir o princípio da

presunção de inocência. A demora na tramitação de processos e o

excesso de recursos vinha adiando a punição dos infratores e fazia

crescer a sensação de impunidade, desacreditado a justiça e contri-

buindo para a perpetuação desta prática no Brasil. 

O contingenciamento orçamentário também  tem sido  en-

trave ao combate à escravidão. 

 É preciso reverter este quadro.

É também importante evitar retrocesso no marco regulató-

rio, como o iniciado com a Portaria 1.129/2017, do Ministério do Tra-

balho, que alterava o conceito de trabalho escravo. A posição firme

do  Ministério Público Federal, do Trabalho  e da sociedade civil  foi

fundamental para sua revogação.

A Lista Suja (Portaria 1.293/2017, do Ministério do Traba-

lho) é outro mecanismo estatal importante para inibir o financiamen-

to pelo Estado de empresas que praticam a escravidão, ao inclui-las

no Cadastro de Empresas Infratoras. Entrar na lista suja implica em

restrição de crédito com dinheiro público. É uma medida saneadora,

de transparência e um instrumento de inibição da prática criminosa

e de proteção às vitimas da escravidão.

Agora sob a responsabilidade do Ministério da Economia,

a lista suja do trabalho escravo conta com 204 nomes, em 22 das

27 unidades da federação. Inclui exploradores em  áreas urbanas e

rurais: fazendas, carvoarias, áreas de extração, oficinas de costura
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e obras de construção. Os estados com maior presença são Minas

Gerais, com 55 casos, e Pará, com 27. No país, totalizam 2.463 tra-

balhadores atingidos e que carecem de proteção e de medidas in-

denizadoras.

O Brasil  tem assim construído uma política pública contra

a escravidão contemporânea com medidas de controle e fiscaliza-

ção feitas por diversos órgãos, que incluem os fiscais do trabalho, o

Ministério Público Federal e do Trabalho e entidades da sociedade

civil, como a CPT, que a têm qualificado como referência internacio-

nal. 

É  papel  do  Ministério  Público  guardar  a  Constituição,  e

também de promovê-la e de defendê-la. Guardar, promover e de-

fender a Constituição, notadamente quanto a seus princípios funda-

mentais: zelar pela dignidade humana, pela ordem econômica e so-

cial baseada na igualdade de todos, na liberdade de contratação, de

locomoção, na vedação ao enriquecimento ilícito e no direito ao tra-

balho. É nosso dever promover a Constituição que estabelece o pri-

mado de uma sociedade verdadeiramente justa e fraterna. Ao pro-

movermos o melhor de nossa humanidade, mais próximos estamos

da sociedade fraterna.

Espero,  assim, que  este  evento  da  Escola  Superior  do

MPU renove nosso compromisso de enfrentar a escravidão contem-

porânea, em prol da defesa da dignidade humana. 

Muito obrigada. 
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