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EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ___ª VARA FEDERAL 
DA 19ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - GUARULHOS

IPL nº 0165/2014-3
Ref.: NF nº 1.00.000.016629/2015-19

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  instituição 
essencial à função jurisdicional do Estado, titular exclusivo 
da  ação  penal  pública,  ora  presentado  pelo  Procurador  da 
República subscritor, com fulcro no art. 129, inciso I, da 
Constituição Federal de 1988, no art. 6º, inciso V, da Lei 
Complementar nº 75/93, e nos arts. 24 e 257 do Código de 
Processo Penal, vem, perante Vossa Excelência, tendo em vista 
os fatos e fundamentos abaixo narrados, oferecer

D E N Ú N C I A
Em face de

GUILLERMO RIVAS QUISPE, boliviano.

GUILLERMO RIVAS QUISPE, ao menos desde o início de 
2013 até 14 de março de 2014, na oficina de costura de sua 
propriedade, localizada na Rua Elisete Cardoso, no 115, Parque 
Residencial Souza Campos, em Itaquaquecetuba/SP, dolosamente, 
reduziu  à  condição  análoga  a  de  escravo,  submetendo-os  a 
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jornadas de trabalho exaustivas e sujeitando-os a condições 
degradantes de trabalho, 14 (quatorze) trabalhadores, quais 
sejam,  LEONARDO  MITA  FUENTES,  VIRGÍNIA  SANCHEZ  PUMA,  ALEX 
SANDER  GUAQUI  VILLCA,  ELISABETH  SUSANA  MAYRA  CATARI,  RAUL 
LARGO  MIRANDA,  RENE  ARLES  MAMANI  MULLISACA,  SANTIAGO  DAZA 
ANAGUA, JUAN ALBERTO DAZA ANAGUA, ESTHELA UCHE MOYE, LEONARDO 
CATORCENO JUAN, DORA APAZA COPA e EVO GUIDO RIOS PAREDES.

A  investigação  iniciou-se  tendo  por  base  a 
denúncia  nº  296/2014  (fls.  09/10),  de  autoria  da  advogada 
PATRICIA VEGA DOS SANTOS.

Na citada  notitia criminis,  a advogada Patrícia 
narra que teria sido procurada por um casal de trabalhadores 
bolivianos, CRISSIE MENDOZA MAMANI e OMAR CRUZ CALLIZAYA, os 
quais  relataram  que  estavam  trabalhando  na  oficina  do  ora 
denunciado sem qualquer remuneração há 3 (três) meses, sendo 
que OMAR, ao cobrar os valores devidos, teria sido espancado 
por  GUILLERMO e  internado  com  ferimentos  graves,  por  duas 
vezes, em razão dos espancamentos.

No âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 
2ª  Região  (MPT)  foi  instaurado  o  Inquérito  Civil  nº 
000044.2014.02.004/7, no bojo do qual os trabalhadores EDGAR 
RUBEN VILLCA FLORES, JUAN ALBERTO DAZA ANAGUA, SANTIAGO DAZA 
ANAGUA e RUBEN OSVALDO APAZA COPA foram ouvidos (fls. 11, 12, 
13, 14).

Da  narrativa  dos  trabalhadores  (fls.  11/14) 
depreende-se  que  todos  moravam  no  mesmo  local  em  que 
desenvolviam  as  atividades  laborativas,  alguns  deles, 
inclusive, com suas esposas e filhos pequenos. Os dormitórios 
e banheiros eram coletivos, de uso de todos os trabalhadores 
da oficina.

Acrescentaram,  ainda,  que  as  refeições  eram 
fornecidas por  GUILLERMO e eram tomadas no próprio local de 
trabalho. A jornada era extenuante, sem limite de horas, vez 
que  os  trabalhadores  contaram  que  trabalhavam  desde  que 
acordavam até a hora de dormir (das 7h às 21h ou 22h). A 
remuneração era muito baixa, cerca de R$1,50 a R$2,00 por cada 
peça de roupa costurada/produzida.

As principais tomadoras dos serviços da oficina de 
GUILLERMO são as empresas União PL Indústria e Comércio de 
Confecções  Ltda.,  RTWZ  Comércio  e  Confecções  Ltda.  e  MB 
Confecções e Serviços Ltda. (fl. 355), tendo sido encontradas 
peças das marcas “QUIKSILVER”1 e “HURLEY”2 (segundo o relatório 
1 A Quiksilver é uma empresa australiana que produz equipamentos, acessórios e roupas desportivas para 

atividades como surfe, skate, esqui alpino e snowboard (fonte: wikipédia).
2 A Hurley é uma empresa norte-americana que produz acessórios e roupas esportivas (fonte: wikipédia).
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de fiscalização de fl. 346).

Em  fiscalização  no  local,  uma  equipe  mista  do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da Procuradoria do 
Trabalho no Município de Mogi das Cruzes (MPT), cujo Relatório 
conclusivo encontra-se colacionado às fls. 338/357, constatou 
condições  muito  degradantes  de  trabalho,  análogas  à 
escravidão, in verbis:

“A situação constatada in loco configurava trabalho 
análogo  ao  de  escravo,  conforme  preceituado  no 
artigo 149 do Código Penal Brasileiro e da Convenção 
nº  29 da  Organização Internacional  do Trabalho  – 
OIT,  ratificada  pelo  Decreto  Legislativo  nº 
41.721/1957, e Instrução Normativa SIT/MTE n. 91 de 
05/10/2011,  da jornada de trabalho exaustiva e das 
condições degradantes do meio ambiente de trabalho; 
apesar de haver indícios a apontar também a situação 
de  servidão por  dívidas, tráfico  de pessoas  para 
fins  de exploração  de mão-de-ob4ra  e restrição  a 
locomoção,  esta  auditoria  não  conseguiu  detectar 
provas destas ocorrências” (grifo no original).

Os  fiscais  concluíram  pela  existência  de  14 
(quatorze) trabalhadores reduzidos a condições análogas à de 
escravo, tendo em vista as seguintes condições:

1) os trabalhadores eram submetidos à jornada de 
trabalho extremamente exaustiva, que, muitas vezes, começava 
ao amanhecer e só terminava na hora de dormir;

2) os  trabalhadores  recebiam  remuneração 
absolutamente desprezível, cerca de R$1,50 a R$2,00 por cada 
peça de roupa costurada;

3) nenhum  dos  trabalhadores  tinha  registro  na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

4) as condições de segurança e meio ambiente do 
trabalho eram degradantes e precárias: a) faltava proteção das 
partes móveis das máquinas operadas pelos trabalhadores, com 
grande  risco  de  acidentes;  b)  havia  botijões  de  gás 
irregularmente  alojados  em  áreas  confinadas,  com  risco  de 
explosão;  c)  as  instalações  elétricas  eram  irregulares  e 
perigosas, com grande risco de incêndio;

5) as condições de saúde e de higiene do meio 
ambiente do trabalho também eram degradantes e precárias: a) o 
local de moradia e de trabalho se confundiam; b) os quartos e 
banheiros  eram  coletivos  e  as  instalações  sanitárias  eram 
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abertas, comprometendo a privacidade dos trabalhadores; c) os 
ambientes  eram  úmidos,  com  ventilação  e  iluminação 
insuficientes.

Destarte,  a  materialidade  delitiva  está 
demonstrada pelos autos de infração lavrados pelos fiscais do 
trabalho (fl. 343) e pelo relatório de fls. 338/357, os quais 
demonstram  indubitavelmente  que  a  coletividade  de 
trabalhadores foi reduzida à condição análoga a de escravos.

A autoria também está suficientemente demonstrada 
pelas declarações do próprio denunciado às fls. 216/217 e 301; 
pelos depoimentos dos trabalhadores escravizados (fls. 11/14), 
vez  que  GUILLERMO é  o  proprietário  da  oficina  onde  os 
trabalhadores foram reduzidos a condição análoga à de escravo. 
E,  ainda,  os  contratos  de  locação  do  imóvel  onde  estavam 
instaladas as duas oficinas (ambas na Rua Elizete Cardoso, nº 
115 e 158), cujas cópias estão às fls. 71/73 e 74/76, foram 
firmados por GUILLERMO.

Ademais,  os obreiros  inquiridos confirmaram  que 
GUILLERMO é quem dava as ordens, dirigia a organização do 
trabalho, efetuava os pagamentos e fiscalizava a execução do 
serviço no local (fls. 11/14).

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal 
oferece denúncia contra GUILLERMO RIVAS QUISPE, como incurso, 
por 14 (quatorze) vezes, no artigo 149, combinado com o art. 
69,  ambos  do  Código  Penal  e,  requer  seja  o  denunciado 
processado, com observância do rito previsto na referida lei, 
ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas do rol abaixo para, 
ao final, julgar o mérito.

ROL DE TESTEMUNHAS:

1) PATRÍCIA VEGA DOS SANTOS, advogada, OAB/SP nº 
320332, CPF Nº 086.487.908-32, RG Nº 19857981-0, residente na 
Alameda Jaú, nº 796, apto 603, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, 
CEP 01420-001, (vide fls. 09/10);

2) SERGIO  AOKI,  Auditor-fiscal  do  Trabalho, 
Matrícula nº 1802740, CPF nº 196.744.458-70, RG nº 27.165.022-
9, residente na Rua Plácido Vieira, nº 212, São Paulo/SP;

3) EDGAR  RUBEN  VILLCA  FLORES,  costureiro,  RNE 
V920355-A, CPF nº 236.675.108-70, residente na Rua Diamante, 
nº 540, Jardim Nicea, Itaquaquecetuba/SP, CEP 08589-320;

4) EDUARDO  JOSÉ  HALIM  DO  NASCIMENTO,  Auditor-
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Fiscal do Trabalho, CIF 02945-9;

5) RUBEN OSVALDO APAZA COPA, costureiro, Cédula 
de Identidade Boliviana nº 6777959;

6) MARCO  ANTONIO  RIBEIRO  TURA,  Procurador  do 
Trabalho, lotado na Procuradoria do Trabalho no Município de 
Mogi das Cruzes/SP, CPF nº 106. 854.678-64;

7)  OMAR  CRUZ  CALLIZAYA,  costureiro,  CPF  nº 
237.140.638-46, com endereço na Rua Martins Pais, nº 50, casa 
2, Vila Lais, São Paulo/SP, CEP 03635-050, ou na Rua Cecilia 
Iter, nº 184, Vila Progresso, São Paulo/SP, CEP 08240-730.

Guarulhos/SP, 22 de fevereiro de 2016.

Luís Cláudio Senna Consentino
procurador da República

5


