MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
MANIFESTAÇÃO CONJUNTA CONAETE/CONAFRET Nº 01/2021
PROJETO DE LEI Nº 3.097/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por meio da Coordenadoria
Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
CONAETE e da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de
Trabalho - CONAFRET, vem se manifestar a respeito do Projeto de Lei (PL) nº

I

DA JUSTIFICAÇÃO DO PL Nº 3.097/2020: AUSÊNCIA DE BASE FÁTICA E DE

CORRESPONDÊNCIA COM O CONTEÚDO
O PL nº 3.097/2020 busca, nos termos de sua ementa, alterar a Lei nº
4.504, de 30 de novembro de 1964, para dispor sobre os contratos de parceria
agrícola .
A pretendida alteração funda-se em alegação sucinta, não amparada em
bases fáticas, de que seria frequente a ocorrência de abusos por Auditores-Fiscais do
Trabalho ao reconhecerem ilegalidades em contratos de parceria agrícola, assim
exposta na justificação apresentada pelo autor:
[...] interpretações equivocadas por parte dos agentes de
fiscalização trabalhista, que não raramente interpretam relações
típicas de parceria do meio rural como se fossem relações de
trabalho reguladas pela Lei nº 5.889, de 1973, e CLT, têm inibido
a utilização ou a renovação desses contratos.

Interessante observar que o projeto não é acompanhado sequer de
mínima análise de impacto legislativo que permita evidenciar, até mesmo, a própria
existência do problema regulatório que, em tese, almeja solucionar.
Ao contrário do que sinaliza a justificação, a esmagadora maioria dos
autos de infração lavrados pela Auditoria-Fiscal do Trabalho que reconhecem a
utilização dissimulada de contratos de parceria agrícola, em burla a vínculos
empregatícios e desrespeito aos requisitos objetivos estipulados na Lei nº 4.504/64,
tem sido mantida incólume, tanto na esfera administrativa, quanto na judicial, com a
devida cobrança e o pagamento das multas incidentes pelos infratores. Ademais,
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3.097/2020, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
consoante será exposto abaixo, não raro tem se verificado a prática de fraudes na
pactuação dessas avenças como mecanismo para aliciar e ludibriar trabalhadores
rurais para fins de submissão a condições análogas à de escravo, o que somente
reforça a importância e seriedade das autuações fiscais.
Ressai aos olhos, outrossim, que o teor da justificação em nada se
relaciona com o conteúdo do projeto de lei ora em apreço. Deveras, sob o pretexto de
evitar interpretações equivocadas por parte dos agentes de fiscalização trabalhista
verdade, a pura e simples eliminação do caráter obrigatório de todos esses
requisitos, por meio da inserção, ao início do inciso VI do art. 96 da Lei nº 4.504/64,
da expressão desde que não convencionado diferentemente pelas partes .
Nítido, pois, o real propósito de legitimar ilegalidades que vêm sendo
cometidas e, consequentemente, abrir perigosa margem à desenfreada perpetração
de fraudes às relações empregatícias no campo, em detrimento não apenas dos
trabalhadores e suas famílias

ante a frustração de direitos humanos e fundamentais

assegurados pela Constituição da República, por tratados internacionais e pela
legislação pátria -, mas também da arrecadação tributária do país, dos cofres da
Previdência Social e dos próprios produtores rurais que se esmeram em cumprir a
ordem jurídica e que passariam a sofrer desleal concorrência por aqueles que
promovem descabidas reduções do custo da força laboral.
A gravidade da quebra institucional imante ao PL nº 3.097/2020 ainda vai
além, todavia, pois, de suas disposições, infere-se também possível legitimação de
comportamentos tipificados como crimes pelo Código Penal, consoante exposto
no tópico subsequente.

II

DO FOMENTO AO CRIME DE REDUÇÃO DE TRABALHADOR A CONDIÇÃO

ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 DO CP)
Impende rememorar que, recentemente, tramitou, perante a Câmara de
Deputados, o Projeto de Lei nº 6.442/2016, que, entre suas previsões, admitia a
percepção, pelos empregados rurais, de remuneração de qualquer espécie . Tal
projeto sofreu duras críticas da sociedade e da imprensa à época - por viabilizar, ao
cabo, trabalho em troca de moradia e comida - e veio a ser, acertadamente, arquivado.
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quanto aos requisitos de ordem pública estabelecidos na legislação, é proposta, em
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O PL nº 3.097/2020, porém, representa uma ameaça à política pública de
erradicação do trabalho escravo contemporâneo no país tão grave

ou até maior - do

que a antecedente proposta legislativa. Ao extirpar, tornando facultativas, todas as
contrapartidas devidas pelo proprietário da terra com relação ao trabalhador parceiro
e, inclusive, o percentual máximo de produção que aquele pode exigir, o que faz é
permitir que alguém receba os frutos da energia laboral de outrem não apenas em
troca de moradia e comida, mas em troca de absolutamente nada, da mera
permissão de lavrar suas terras, instituindo, no ordenamento jurídico brasileiro,

Historicamente, os contratos de parceria agrícola, antes de virem a ser
regulamentados pela Lei nº 4.504/64, a qual passou a prever mínimas balizas de
proteção aos trabalhadores, sempre estiveram associados a atos de superexploração
do labor rural no Brasil. Mesmo na época que antecedeu a edição da Lei Áurea, há
registros da utilização desses expedientes como veículos indutores da submissão de
homens livres a condições tão aviltantes quanto às dos escravos oficiais (regidos
como propriedades de seus senhores). Nesse sentido, citam-se as seguintes
observações efetuadas no Congresso Agrícola do Recife de 1878:
O plantador não fabricante leva vida precária; seu trabalho não é
remunerado; seus brios não são respeitados; seus interesses
ficam à mercê dos caprichos dos fabricantes em cujas terras
habita. Não há ao menos um contrato escrito; tudo tem base na
vontade absoluta do fabricante. Em troca de habitação, muitas
vezes péssima, e de algum terreno, que lhe é dado para
plantações de mandioca, que devem ser limitadas, e feitas em
terreno sempre o menos produtivo; em troca disto, parte o
parceiro todo o açúcar de suas canas em quantidades iguais;
sendo propriedade do fabricante todo mel de tal açúcar, toda a
cachaça delas resultante, todo o bagaço, que é excelente
combustível para o fabrico do açúcar, todos os olhos das canas,
suculento alimento para o seu gado. É uma partilha leonina,
tanto mais injusta quanto todas as despesas de plantação,
trato da lavoura, corte, arranjo das canas e seu transporte à
fábrica, são feitas exclusivamente pelo plantador meeiro.1

Logo após a Abolição da Escravatura, semelhantes abusos continuaram
a ocorrer, sobretudo porque os direitos dos trabalhadores rurais demoraram a ser
reconhecidos e regulamentados. Eis, nessa linha, excerto do poema O colono e o
fazendeiro , escrito pela poetisa Carolina Maria de Jesus no ano de 1936:
Trabalhos do Congresso Agrícola do Recife - out. de 1878. Ed. Comemorativa do 1º
centenário: Recife: Fundação Estadual do Planejamento Agrícola de PE, 1978, pp. 323-25.
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verdadeira servidão de moldes feudais.
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Não por outro motivo, tão logo foram assegurados direitos trabalhistas
pela Lei nº 4.214/63 (

, hoje regido pela Lei nº

5.889/73), houve o estabelecimento de requisitos para os contratos de parceria
agrícola por meio do advento da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra). Entre eles,
previstos em seu art. 96, destacam-se percentuais máximos de produção que podem
ser exigidos pelo proprietário da terra, bem como contrapartidas mínimas que precisa
assegurar ao parceiro para fazer jus a esses percentuais, a exemplo de preparo do
solo, moradia digna, benfeitorias e implementos agrícolas.
O PL nº 3.097/2020, entretanto, busca fulminar o caráter obrigatório de
todos os mencionados requisitos, com consequente possibilidade de fruição de
percentuais de produção legalmente ilimitados e nenhuma garantia de contrapartidas
ao trabalhador, conferindo margem para repetição e proliferação dos mesmos abusos
denunciados no supracitado no Congresso Agrícola do Recife de 1878.
Como se não bastasse isso, a proposta legislativa chega ao ponto de
passar a admitir numerosos descontos pelo proprietário da terra, inclusive a título de
equipamentos de proteção, o qual, assim, poderá tanto cobrar ilimitados
percentuais de produção, quanto submeter o parceiro a débitos crescentes:
Art. 2º O art. 96 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
passa a vigorar com a seguinte redação:
..............
[...]
VIII o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu
preço de custo, o valor de transporte, assistência técnica,
equipamentos de proteção, combustível, sementes, fertilizantes e
inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à
participação deste, em qualquer das modalidades previstas nas
alíneas do inciso VI do caput deste artigo.
4

to assinado eletronicamente por múltiplos signatários em 10/06/2021, às 09h18min38s (horário de Brasília).
o para verificação: https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=6306532&ca=J6N9FARJYGCWSG38

Diz o brasileiro / Que acabou a escravidão / Mas o colono sua
o ano inteiro / E nunca tem um tostão / Se o colono está doente
/ É preciso trabalhar / Luta o pobre no Sol quente / E nada tem
para guardar / Cinco da madrugada / Toca o fiscal a corneta /
Despertando o camarada / Para colheita / Chega à roça ao Sol
nascer / Cada um na sua linha / Suando para comer / Só feijão
com farinha / Nunca pode melhorar / Esta negra situação / Carne
não pode comprar / Para não dever ao patrão / Fazendeiro ao fim
do mês / Dá um vale de cem mil réis / Artigo que custa seis /
Vende ao colono por dez / Colono não tem futuro / E trabalha todo
dia / O pobre não tem seguro / E nem aposentadoria [...]
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Notório, pois, que tal redação, caso aprovada, também se prestará ao
fomento da servidão por dívidas, a qual consubstancia uma das modalidades do
crime de redução de trabalhador a condição análoga à de escravo, tipificado no art.
149 do Código Penal.
Além de a erradicação do trabalho escravo contemporâneo consistir em
dever assumido pelo Estado Brasileiro perante a ONU por meio de numerosos
a Declaração Universal de Direitos Humanos de

1948, a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico de
Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura de 1956, o Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Sociais
Econômicos e Culturais -, tal organização estabeleceu, entre seus Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), a meta 8.7:
8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o
trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o
tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das
piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e
utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho
infantil em todas as suas formas (grifos acrescidos).

O combate à escravidão contemporânea é também compromisso
assumido pelo Estado Brasileiro perante a OIT

em conformidade com sua

Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho de 1998 e com as
Convenções de números 29 e 105 , bem como diante da Organização dos Estados
Americanos. Vale lembrar, aliás, que o Brasil foi recentemente condenado, pela Corte
em seu item 470, entende

eficácia de suas políticas e

a interação entre os vários órgãos vinculados ao combate da escravidão no Brasil,
sem permitir nenhum retrocesso na matéria
Fiscalizações recentemente realizadas por Auditores-Fiscais do Trabalho,
em parceria com outros órgãos públicos, como o próprio Ministério Público do
Trabalho,

ainda

têm,

inclusive,

constatado

frequente

associação

entre

o

descumprimento dos requisitos estatuídos pelo art. 93 da Lei nº 4.504/64 e o labor
escravo contemporâneo. A título de exemplo, cita-se trecho de decisão proferida, em
2020, pelo Exmo. Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
5
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instrumentos normativos - como
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A divisão dos frutos da lavoura cacaueira era realizada de
maneira desproporcional, pois o trabalhador (parceiro
outorgado) ficava com 45% da produção, enquanto o parceiro
outorgante recebia 55% dos frutos, contrariando a legislação
vigente (e-STJ fl. 42).
O Ministério Público sublinhou que a fraude ao vínculo trabalhista
restou "caracterizada pela existência de habitualidade, pois
prestavam serviços em caráter contínuo na fazenda do
denunciado, cumprindo jornada laborai 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", frisando que "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" (e-STJ fl. 42).
Registrou que 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, explicando que "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" (e-STJ fl. 43).
[...] Ademais, ao contrário do que consignado pela defesa, o
órgão ministerial não deixou de narrar a intensa e persistente
violação aos direitos do trabalho em níveis que possam
atingir a liberdade e dignidade do trabalhador, consignando,
expressamente, que, "pelas características, o regime imposto
às vítimas pelos denunciados se assemelha ao regime feudal
de servidão, próprio da Idade Média" (e-STJ fl. 43), o que
reforça a inexistência de mácula apta a contaminar a vestibular.
(STJ, RHC 1037702-31.2019.4.01.0000 BA, Min. Jorge Mussi, 6
de fevereiro de 2020, grifos acrescidos).

Nesse contexto, é de se esperar, exatamente, o fortalecimento da atuação
da Auditores-Fiscais do Trabalho na defesa da observância da ordem jurídica, de
modo a prevenir crimes, ilícitos e os atentados à livre concorrência na economia de
6

to assinado eletronicamente por múltiplos signatários em 10/06/2021, às 09h18min38s (horário de Brasília).
o para verificação: https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=6306532&ca=J6N9FARJYGCWSG38

[...] Os fiscais do trabalho, durante a inspeção, observaram que os
rendimentos auferidos 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 em
que era empregada a força de trabalho de cada trabalhador rural,
cuja produção ficava sob sua responsabilidade (e-STJ fl. 42).
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mercado decorrentes da ilícita sonegação de direitos trabalhistas. Por outro lado, não
se pode compactuar com tentativas de legitimar atos de infratores, criminosos e
fraudadores da lei.
Ademais, a eventual fragilização de regras protetivas essenciais à
prevenção e erradicação do trabalho escravo contemporâneo pode vir a comprometer
a imagem do Brasil e de suas empresas na comunidade internacional, com impacto
direto sobre as exportações e a economia. Outros países, em especial os Estados
brasileiros, vêm manifestando preocupação cada vez maior quanto ao tema ao
estabelecerem as suas relações comerciais e já têm rescindido contratos em
hipóteses de descumprimento de normas basilares de tutela de direitos humanos.

III

DA PERIGOSA ABERTURA PARA BURLAS A RELAÇÕES EMPREGATÍCIAS
O PL nº 3.097/2020 busca, de igual modo, distorcer, exclusivamente para o

meio rural, o conceito jurídico de subordinação, um dos principais elementos para
configuração de relações empregatícias,

consagrado no Direito nacional e

internacional.
Segundo célebre definição difundida pelo doutrinador e Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho (TST) Mauricio Godinho Delgado:
A subordinação corresponde ao polo antitético e combinado do
poder de direção existente no contexto da relação de emprego.
Consiste, assim, na situação jurídica derivada do contrato de
trabalho, pela qual o empregado compromete-se a acolher o poder
de direção empresarial no modo de realização de sua prestação
de serviços. Traduz-se, em suma, na "situação em que se
encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da
autonomia de sua vontade, para o fim de transferir ao empregador
o poder de direção sobre a atividade que desempenhará2.

A subordinação clássica, assim, está presente quando o empregador dirige
e orienta o modo de prestação dos serviços pelo trabalhador, o qual, por sua vez,
segue tais comandos no desenvolvimento de suas atividades. O projeto de lei em
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 13. ed. São Paulo: LTr, 2014,
pág. 303

2
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Unidos e os membros da União Europeia, grandes consumidores de produtos
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comento, entretanto, incorrendo em manifesta atecnia, pretende afastar, para fins de
reconhecimento

de

relações de emprego,

a consideração

das orientações

direcionadas pelo dono da terra ao trabalhador, como se infere deste dispositivo que
sugere introduzir na Lei nº 4.504/64: § 6º A prestação de orientação ou assistência
técnica pelo proprietário não caracteriza relação de subordinação do parceiro em
relação ao proprietário .
Sobreditas orientações, especialmente a depender de sua intensidade e
que deve ser ínsita aos reais parceiros e, logo, resultar na existência fática de relação
de natureza empregatícia. Desse modo, a redação veiculada no projeto contraria a
própria definição de instituto jurídico internacionalmente construído, que serve de pilar
para toda a disciplina legal e constitucional do Direito do Trabalho. Caso aprovada,
então, pode levar à ampla disseminação de práticas fraudulentas no campo,
incentivo à informalidade e severos prejuízos aos trabalhadores, à sociedade e
ao Estado, que será duramente afetado com as consequentes sonegações de tributos
e contribuições previdenciárias.
A possibilidade de legitimação de fraudes fica ainda mais explícita ao se
ter em mente a previsão, também constante do PL, de que o núcleo familiar do
parceiro poderá ser incluído no contrato de parceria . Tal disposição dá a entender que
um único contrato pactuado entre o trabalhador e proprietário da terra poderia ter o
condão de vincular toda a família daquele, ao invés de haver a celebração de avenças
com cada interessado e que, assim, garantissem os direitos e o respeito às vontades
de seus subscritores.
Considerando que a Constituição Federal estabelece que o Brasil é um
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa
humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, III e IV), a atuação
estatal deve se orientar, necessariamente, para a busca pela melhoria das condições
sociais. Para tanto, determina a Constituição Federal a observância de uma gama de
direitos fundamentais, dentre eles os direitos sociais, que estão previstos nos arts. 6º a
11, muitos dos quais regulamentados pela legislação infraconstitucional.
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forma como veiculadas e exigidas, podem, sim, implicar afastamento da autonomia
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O patamar atribuído ao trabalho humano pela ordem constitucional é tão
da República
Federat
Econômica (art. 170, caput
3) e da
evalência
O trabalhador, por conseguinte, não deve ser visto como instrumento a ser
destinado à geração de riquezas. Muito pelo contrário, o trabalho há de ser apreendido
como meio de aprimoramento do ser humano, propiciador de engrandecimento
pessoal e de sua inserção na sociedade. Deve, assim, estar inserido em um processo
de enriquecimento psíquico, social e cultural, estimular as potencialidades humanas e
promover a saúde, o bem-estar físico e mental. Jamais pode se converter em fonte de
padecimento, em mecanismo atrofiador das capacidades do indivíduo, de exploração
desmedida e degradação do homem.
A Lei Maior, igualmente, consagra, em seu rol de direitos fundamentais,
tidos como cláusulas pétreas (art. 60, § 4º), a função social da propriedade (art. 5º,
XXIII). Esse princípio também inspirou a edição da Lei nº 4.504/64, segundo a qual:
Art. 2° [...] § 1° A propriedade da terra desempenha integralmente
a sua função social quando, simultaneamente:
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores
que nela labutam, assim como de suas famílias;
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação dos recursos naturais;
d) observa as disposições legais que regulam as justas
relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem

Todos os referidos princípios e ditames da Carta Magna, que norteiam a
própria definição de Estado Democrático de Direito, seriam feitos tábula rasa com a
eventual aprovação do PL nº 3.097/2020, que levaria à conformação do contrato de
parceria agrícola como meio de promoção de burlas à ordem jurídica, obliteração de
direitos sociais e exploração desmedida do ser humano.
9
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manejado de acordo com os interesses patronais, como simples fator de produção,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
IV

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, entende o Ministério Público do Trabalho que o PL nº

3.097/2020, além de atécnico, encontra-se inquinado por numerosas violações à
Constituição da República, a normas internacionais tutelares de direitos humanos
ratificadas pelo Brasil e a todo arcabouço protetivo das relações de emprego no país.
Passados já 133 anos da abolição oficial da escravatura, a mera existência
contemporânea no campo representa, em si, uma nódoa no processo civilizatório
nacional. Este Órgão Ministerial manifesta-se, pois, no sentido de que, o Poder
Legislativo, no exercício de sua nobre missão de representante dos anseios do povo e
de guardião da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito, rejeite,
sumariamente e por completo, a proposta apresentada.
Brasília, 10 de junho de 2021.
LYS SOBRAL CARDOSO
Procuradora do Trabalho
Coordenadora Nacional da CONAETE
ITALVAR FILIPE DE PAIVA MEDINA
Procurador do Trabalho
Vice-Coordenador Nacional da CONAETE
TADEU HENRIQUE LOPES DA CUNHA
Procurador do Trabalho
Coordenador Nacional da CONAFRET
CAROLINA DE PRÁ CAMPOREZ BUARQUE
Procuradora do Trabalho
Vice-Coordenadora Nacional da CONAFRET
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de um projeto cujos efeitos práticos equivaleriam à legitimação da escravidão

