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RESUMO

Esta pesquisa tem como tema a atuação do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho escravo no mercado de extração da carnaúba. 
A Carta de 1988 atribuiu ao Ministério Público a fiscalização de todo o ornamento jurídico. Nesse contexto, o estudo tem como problema 
identificar de que formas o Ministério Público do Trabalho pode combater à exploração do trabalho escravo na extração da carnaúba. Tem-se que 
há exatos 130 anos a Lei Áurea, de 13.05.1888, aboliu a escravidão no Brasil. Apesar de atrasado em relação as demais nações, foi um importante 
passo para garantir a dignidade do ser humano no Brasil, que por razão da cor, era tido como inferior e forçado a trabalhos forçados, exaustivos, 
em condições degradantes, sob vigilância e punições severas para os que tentassem escapar. Infelizmente, por mais que muitos não saibam, o 
retrato descrito, ainda é real e presente nas relações de emprego até os dias de hoje, conforme dados da Secretaria de Inspeção Trabalho os 
quais apontam que cerca de 1.300 casos de trabalhadores em condições análogas à de escravo foram registrados somente até o mês de outubro 
do ano de 2018. Os casos de exploração do trabalho escravo no nordeste do país são quase sempre relacionados à extração da cera de carnaúba. 
Abre a carnaúba, reportagem recente revelou que só no Piauí, em 2016, foram resgatados 196 trabalhadores em condições degradantes de 
trabalho. Esta pesquisa almeja contribuir com uma reflexão sobre a contribuição do Ministério Público do Trabalho, como defensor do 
ordenamento jurídico e dos direitos humanos, no resgate aos trabalhadores que laboram na extração de carnaúba na condição de escravo. Tem-
se como objetivos específicos: Analisar o conceito moderno de escravidão nos termos do ordenamento jurídico brasileiro; estudar as atribuições, 
parceiros e instrumentos judiciais e extrajudiciais no âmbito do Ministério Público do Trabalho e demonstrar o perfil das relações de trabalho dos 
trabalhadores na extração de carnaúba. A pesquisa utilizou-se da metodologia qualitativa lastreada na análise doutrinária especializada e 
documental. A abordagem é de cunho dedutivo, partindo de premissas gerais extraídas de órgãos oficiais, para, ao fim, alcançar conclusão com 
valor acadêmico e social. Este artigo demonstra as ações dos órgãos públicos, em especial do Ministério Público do Trabalho, no combate ao 
trabalho escravo da extração de carnaúba e no trabalho escravo em geral, visto que é uma chaga que atinge a sociedade em diferentes níveis. Por 
mais que o conceito de labor escravo não seja simples e tenha sido buscado em níveis internacionais, a tipificação e o crime existem na legislação 
brasileira, devendo haver uma maior fiscalização do Estado para impedir o trabalho forçado, a jornada exaustiva, as condições degradantes de 
trabalho e a restrição de locomoção por dívida, garantindo o princípio a dignidade da pessoa humana para os trabalhadores vítimas. Nesse 
contexto, é dever do Ministério Público do Trabalho, instaurar inquéritos civis, promover a ação civil pública quando houver desrespeito aos 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos trabalhadores, mesmo com os desafios que continuam surgindo para dificultar a 
fiscalização e a ação do Órgão Ministerial. Demonstrou-se que a exploração do trabalho escravo, por mais que exista em diferentes tipos de 
serviços, é de grande volume nos meios rurais, e, em especial no Nordeste, na extração da carnaúba. Conclui-se que o Ministério Público do 
Trabalho, junto com os Auditores fiscais do Trabalho, buscam não só amenizar o problema do trabalho escravo na carnaúba, mas abolir de vez o 
trabalho escravo no Brasil; logo, ingressar com ações contra os produtores e indústrias não é o único meio para tal fim. Através de suas mídias, 
ações e audiências, o MPT busca não só um meio repressivo para acabar com a causa, mas um diálogo com a sociedade para alertar o povo sobre 
a realidade do trabalho escravo no Brasil que é desconhecida por muitos

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


