
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO

Av. Nilo Peçanha, 31, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.020-100 – Tel (21) 3971-9300

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 03ªVARA FEDERAL
CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO/RJ

Processo Nº 0502790-95.2018.4.02.5101
(processo de origem: 0214776-91.2014.8.19.0001 – IPL nº 012-01144/2011 PCERJ)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República
ao  final  assinado,  com  fundamento  nos  elementos  constantes  no  procedimento
supramencionado, oferece a presente DENÚNCIA em face de:

,  brasileira, solteira,
empresária, filha de  e

,  nascida  em  ,
inscrita sob o CPF 5 , residente a Avenida ,

, Rio de Janeiro-RJ, CEP:  (conforme fls.  241 e
247/248)

pela prática do seguinte FATO DELITUOSO:

No período de 20 de dezembro de 2010 a 09 de fevereiro de 2011, no
imóvel  situado  na  Rua  Domingos  Ferreira  ,  Copacabana,  Rio  de  Janeiro/RJ,  a
denunciada  ,  com  consciência  e
vontade,  reduziu  a  vítima   a  condição
análoga à de escravo, submetendo-a a jornada exaustiva e a condições degradantes de trabalho,
bem como restringindo-lhe a  liberdade  de  locomoção em razão de dívida  contraída  com a
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denunciada.  No  mesmo período  e  local,  a  denunciada  impediu  a  vítima  de  se  desligar  do
trabalho mediante coação, assim como submeteu a vítima, com emprego de grave ameaça, a
intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal. 

Conforme o apurado, no dia  20 de  dezembro de 2010,  a  denunciada  e  a
vítima  vieram de Brasília/DF para o Rio
de Janeiro/RJ,  a  fim de  que esta  prestasse  serviços  domésticos  na residência  da  denunciada,
localizada,  na  época,  na  Rua  Domingos  Ferreira,  nº  ,  Copacabana,  Rio  de
Janeiro/RJ, local em que  passou a residir.

Em 28 de dezembro de 2010,  a vítima ficou doente e não
pôde trabalhar. Em decorrência desse fato, a denunciada aplicou-lhe uma suspensão de 5 dias.
Além disso, como forma de castigo/punição, a denunciada privou a vítima de alimentação e de
liberdade de locomoção  durante 7 (sete) dias, trancando a  porta da cozinha que dava acesso à
área de serviço. Conforme os depoimentos prestados em sede policial, a denunciada ameaçava a
vítima afirmando “que aqui no Rio de Janeiro qualquer bandido "batia por 50 reais" e por 100
matava  e  que  isso  serviria  para  a  declarante  também”.  Nesse  sentido  seguem  trechos  do
depoimento prestado por  em sede policial (fls. 25/26 e 34/35):

“Que sua patroa, a Sra.  a teria privado de alimentação do dia 28 de
dezembro de 2010 ao dia 02 de janeiro de 2011, por conta de a vítima ter se
adoentado e no período não poder trabalhar; Que a patroa lhe disse que se não
podia trabalhar não podia comer; Que a vítima reside no endereço da comunicante
desde o dia 20 de dezembro de 2010, tendo vindo de Brasília juntamente com a patroa;
(...)” (fl. 25)

“Que  durante  esse  período  de  trabalhos  prestados  como cozinheira,  trabalhou  três
meses em Brasília e o restante trabalhou no Rio de Janeiro a convite da Sra.
Que,  em um determinado  dia  a  declarante  amanheceu  doente  dizendo  que  estava
passando muito mal e a Sra. alou que não tinha nada a ver com isso e que não
queria ver gente doente, e que era para ela ir para o quarto, em seguida falou que a
declarante  seria  punida;  que  o  fato  dela  não  trabalhar  um  dia  iriam  ser
descontados três dias do seu salário e que como ela não estava trabalhando,
não iria  ter  direito  a  se  alimentar,  a  vítima  declara  que  ficou  sem  comer
durante sete dias como forma de punição, tomando apenas água; “ (fl.34/)
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A testemunha , que trabalhou
com  na  residência  da  denunciada,  presenciou  os  fatos  delituosos.  Em  sede
policial (fls. 27/29) afirmou:

“que informa que ficou doente, com febre no final de dezembro, tendo a
mesma comunicado a patroa; (...)  que  disse que não aguentaria trabalhar,
sendo que no terceiro dia a mesma comunicou que poderia trabalhar mesmo doente;
que então disse a que iria dar 5 dias de suspensão e que a
mesma  ficaria  sem  alimentação,  uma  vez  que  ela  não  iria  trabalhar;  que

trancava a porta da cozinha que dá acesso a área de serviço,  onde
ficava a deixando presa; que a declarante queria ajudá-la mas a
patroa não deixava que a mesma ficasse sozinha em casa para que ela não
pudesse ajudar; que a única coisa qu consumia era água, enquanto

 observava  e  mandava  ela  "vasar"  para  o  quarto;  que  a  declarante
informa que ficou um total de 7 dias sem comida; que tentou dar
pão velho para a mesma, dizendo que fingiria que havia comido;” (fl. 28)

A testemunha , porteiro do edifício onde ocorreram
os fatos delituosos, afirmou:

“que  o  declarante,  no  entanto,  informa  ter  presenciado  no  dia  seguinte  ao
suposto furto praticado pelas empregadas, alegado por ter
dito a patroa que havia sido privada de alimentos, tendo respondido:
"Que nada! Você come que nem um boi!" (fl. 81)

A  testemunha  ,
advogada de , também confirmou os fatos (fl.130):

“qu  havia  estado  doente   e    que  neste  período  
manteve a porta que dava acesso a cozinha trancada, dizendo que já que a
mesma não estava em condições de trabalhar, também não receberia o salário,
que já não estava recebendo, e que também não teria direito a transitar pela
residência e se alimentar; “

Durante o tempo em que  prestou serviços na residência da
denunciada, a vítima foi submetia a jornadas exaustivas de trabalho, de 7:00h à meia-noite, sem
concessão de intervalo intrajornada (“folga”) e repouso semanal (trabalhava todos os dias) . A
denunciada também tratava a vítima de forma indigna, proferindo tratamento aviltante, além de
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não permitir que  se sentasse nas cadeiras da residência, obrigando-a a sentar no
chão, conforme trecho do depoimento de  (fl. 26):

“Que alega que a suposta autora xingava recorrentemente a vítima quando
achava que o serviço não era de seu agrado, usando de palavras do tipo "pobre,
você está suja", também a proibindo de sentar na cadeira que a suposta autora
usava, senão ela teria que passar álcool; Que só podia ver televisão sentada no
chão; Que alega que trabalhava todos os dias de 7h até a hora em que a patroa
iria chegar, geralmente meia-noite (…)

As declarações prestadas pelas testemunhas  (fl. 28) e 
(fl.130) corroboram o afirmado: 

“qu não dava folga nenhuma às empregadas,    não tendo ainda horário
para parar de trabalhar; (...); que proibia que as empregadas sentassem
no colchão da sala que servia de sofá, dizendo que as mesmas deveriam se
sentar no chão; “ depoimento de  (fl. 28)

“Que também contou  que não estavam tendo folga e que não
eram  permitidas  a  sentar  no  sofá  para  assistir  a  televisão  e  sim  no  chão;

 (fl. 130)

Em todo o período laborado por  na residência da denunciada
no Rio de Janeiro (de 20 de dezembro de 2010 a 09 de fevereiro de 2011),  esta não pagou os
salários  devidos  a  vítima,  sob  a  alegação  de  que   teria  quebrado  um vidro,
manchado uma blusa e que o valor dos móveis que comprou da denunciada estavam sendo
descontados de seu salário (lista de descontos relativa aos móveis na fl. 137). 

Assim, a denunciada submeteu a vítima  a servidão por dívida,
proibindo-a de rescindir o contrato de trabalho (e deixar o local de trabalho) enquanto não
pagasse  pelos  móveis  que  comprou,  além  de  um  vaso  que  supostamente  teria  quebrado,
ameaçando atingir a integridade física da vítima, conforme os trechos de depoimentos a seguir
descritos:

“A declarante relata que   não recebeu nenhum salário no período que trabalhou
na  residência  da  Sra.  no  Rio  de  Janeiro,  pois  a  mesma acusava  a
declarante  de  ter  manchado  blusas,  quebrado  um  vidro,  e  que  seria
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descontado  de  seu  salário  recebendo  apenas  R$100,00  quando  estava  indo
embora;” (fl. 35)

“Que  a  vítima  vinha  sofrendo  distratos  da  suposta  autora,  quando  então
resolveu pedir para ir embora e sua patroa a proibia, dizendo que a mesma
deveria pagar os móveis que havia comprado dela; Que a vítima comprou
alguns  móveis  da  patroa  em  Brasília;  Que  o  valor  dos  móveis  eram
descontados diretamente do salário da comunicante; Que a patroa com isso
criava situações para que a mesma ficasse retida no serviço, inventando que
teria quebrado um vaso e teria que pagá-la e que só assim a liberaria; Que o
mencionado vaso não fora quebrado pela comunicante, pois foi na época em que estava
adoecida;(…) Que ouviu atrás da porta falar com que só
poderia ir embora quando tivesse o bebê que estava esperando e que se
a mesma fosse embora, "com qualquer 50 reais nessa terra de ninguém que é o
Rio de Janeiro, se pode mandar quebrar alguém";” (fls. 25/26)

 A testemunha  presenciou os fatos, confirmando-os em sede
policial (fl. 28):

“que quando chegou ao Rio de Janeiro, a declarante cobrou o décimo terceiro por 3
vezes, tendo dito: " O RIO DE JANEIRO É TERRA DE NINGUÉM
AGORA VOCÊ  VAI RECEBER 100  REAIS,  SE  TIVER DEPOIS EU TE
DOU MAIS E SE SEGURA PORQUE DINHEIRO NÃO TEM";  (...);  que a
declarante informa que já havia lhe dito que a patroa havia agido da
mesma forma;  (…) que disse que aqui  no Rio de Janeiro qualquer
bandido  "batia  por  50  reais"  e  por  100  matava  e  que  isso  serviria  para  a
declarante  também; (...);  que  presenciou  quando   descontava  de

 objetos  quebrados  na  residência,  sendo  que  não  haviam  sido
quebrados pela empregada; que em certa ocasião, a criança, acompanhada da
mãe, quebrou uma louça, e quis descontar da declarante; “

A testemunha  (fl. 130) confirmou o não pagamento dos salários:

“Que   contou  a  declarante  que  havia  sido  contratada  como  babá,
juntamente  com  outra  funcionária  de  nome   em  Brasília,  por

e que quando a família chegou no Rio de Janeiro, a patroa deixou
de pagar as empregadas;”
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Assim  agindo,  a denunciada  
, com vontade livre e consciência, praticou as condutas descritas no art. 149

do Código Penal; no art. 203, §1º, inciso II do Código Penal; e no art. 1º, II da Lei
9.455/97, sujeitando-se às respectivas penas.

A  materialidade  e  a  autoria  delitivas  restaram  demonstradas  por  todo  o
material coligido aos autos, colhidos no âmbito do Inquérito Policial nº nº 012-01144/2011, da
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

Pelo exposto,  o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece a presente
DENÚNCIA, requerendo o seu recebimento, com a citação do denunciado para responder
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revelia, seguindo-se a intimação para os
demais atos processuais, até final julgamento e consequente CONDENAÇÃO. 

Também requer o MPF a fixação do valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, na forma do artigo
387, IV, do CPP, com a notificação do ofendido para a adoção das providências cabíveis.  Por
fim, requer o MPF a oitiva das testemunhas abaixo arroladas:

ROL DE TESTEMUNHAS:

1.  (CPF ): Rua 
,  Itumbiara,  GO, CEP  (Relatório

ASSPA) e Quadra , Águas Lindas de Goiás – GO, CEP
 (fls. 6 e 34);

2.  (CPF ): Rua 
, Rio de Janeiro, RJ, CEP:   (Relatório ASSPA);

3.  (CPF ):  Rua  ,
, RJ, CEP:   (Relatório ASSPA);

4.  (CPF  ):  Rua
, Rio de Janeiro, RJ, CEP:   (Relatório ASSPA).
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Rio de Janeiro, 11 de maio de 2018.

PAULO HENRIQUE FERREIRA BRITO
Procurador da República
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