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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao Excelentíssimo Presidente da COETRAE/MT,
Amarildo Borges com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil Rogério Gallo,
a fim de requerer informações sobre as operações realizadas no combate ao trabalho em condições
análogas à de escravo no Estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Considera-se trabalho realizado em condição análoga à de escravo a que resulte das seguintes situações,
quer em conjunto, quer isoladamente: a submissão de trabalhador a trabalhos forçados; a submissão de
trabalhador a jornada exaustiva; a sujeição de trabalhador a condições degradantes de trabalho; a restrição
da locomoção do trabalhador, seja em razão de dívida contraída, seja por meio do cerceamento do uso de
qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, ou por qualquer outro meio com o fim de retê-lo no
local de trabalho; a vigilância ostensiva no local de trabalho por parte do empregador ou seu preposto, com o
fim de retê-lo no local de trabalho; a posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, por parte do
empregador ou seu preposto, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

Um dos objetivos do Ministério do Trabalho e da Previdência é erradicar o trabalho escravo e degradante,
por meio de ações, nos focos previamente mapeados.

A Inspeção do Trabalho visa regularizar os vínculos empregatícios dos trabalhadores encontrados e demais
consectários e libertá-los da condição de escravidão.

Os dados são ferramentas de transparência, consequência direta do princípio da publicidade que rege a
Administração Pública, por meio da qual se divulgam os nomes das pessoas que sofreram autuação
administrativa pela auditoria-fiscal do trabalho em razão de exploração de mão-de-obra em condições
análogas à escravidão em âmbito estadual, após o término do processo administrativo correspondente, onde
tenham sido assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, os dados das operações de combate acabam tendo um efeito protetor do produto brasileiro
no mercado.
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Devido à importância de tais esclarecimentos, justifico o presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Maio de 2022

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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