ECONOMIA

Em ano de pandemia, verba para combate ao trabalho escravo
encolhe mais de 40% e é a menor dos últimos 10 anos
Houve também menos trabalhadores resgatados em 2020. Valor despendido para a fiscalização no país teve uma redução de
cerca de R$ 1 milhão em um ano. Sindicato dos auditores-fiscais fala em impacto inegável; ministério, porém, diz que ações não
foram comprometidas.
Por Thiago Reis, G1
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A verba para o combate ao trabalho escravo no Brasil teve uma redução expressiva no ano passado. Foi gasto R$
1,3 milhão – uma diminuição na ordem de 41%. Trata-se do menor valor dos últimos 10 anos – isso mesmo sem
descontar a inflação do período para os anos anteriores. É o que mostram dados do Ministério da Economia
obtidos com exclusividade pelo G1.
Os dados obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram como o dinheiro destinado a esse fim tem sofrido
reduções ao longo do tempo. Em 2018, foram gastos R$ 2,6 milhões e em 2019, R$ 2,3 milhões. Em 2020, o valor foi
a metade do despendido dois anos antes.
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Verba para o combate ao trabalho escravo é a menor dos últimos 10 anos — Foto: Elcio Horiuchi/G1
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Para o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho, Bob Machado, é inegável o impacto com
a redução de verba. “Isso já vem ao longo dos anos, mas em 2020 a redução foi ainda mais expressiva. Nós
chegamos a ter no Brasil nove equipes de combate ao trabalho escravo. Elas foram reduzidas para quatro. Isso
obviamente tem um impacto significativo na atuação. Há um alcance menor da fiscalização”, diz.

“Com a pandemia, há um aumento das desigualdades sociais. Ou seja, havia a
necessidade de o Estado brasileiro intensificar as ações de combate ao trabalho
escravo. Porque, nesse cenário, há mais cidadãos em condições de vulnerabilidade
e são esses que são explorados no trabalho análogo ao escravo no país. Em vez de
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Segundo ele, com o número atual de auditores e com o orçamento previsto, é muito difícil cobrir todas as
denúncias hoje. “Isso reflete nos números. De resgatados, de estabelecimentos fiscalizados e de ações fiscais
realizadas. Houve uma redução drástica de auditores. São mais de 1.500 cargos criados em lei vagos, o que
representa 45% do total do efetivo. O último concurso foi feito há oito anos. E todos os anos há um número
considerável de aposentadorias. Isso impacta, sem dúvida, na fiscalização do combate ao trabalho escravo.”

Menos resgatados
De fato, o número de trabalhadores resgatados e locais inspecionados também caiu em 2020. Houve 942
trabalhadores libertados, ante 1.051 em 2019. Foram fiscalizados 266 estabelecimentos no ano passado, contra 280
no ano anterior.

Número de trabalhadores resgatados
Dado se refere aos libertados de condições análogas à de escravos
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O Ministério da Economia afirma que, embora tenha havido um impedimento de locomoção em razão da
pandemia, “o número de ações fiscais mostrou-se próximo ao resultado obtido no ano anterior, uma vez que as
ações fiscais dessa natureza são consideradas prioritárias e ininterruptas”. Segundo a pasta, o decreto nº 10.282, de
20 de março do ano passado, que define os serviços públicos e as atividades essenciais, coloca a fiscalização do
trabalho como uma delas.
“Em relação a 2020, a execução orçamentária e financeira (pagamento de despesas) foi de R$ 1.348.064,61, valor
abaixo do executado em anos anteriores em razão dos impactos causados pela pandemia, especialmente no que
tange a restrição de voos entre março e julho. Nesse período, priorizou-se a realização de ações em conjunto com
as unidades regionais da inspeção do trabalho, não sendo necessária a realização de deslocamentos aéreos, tanto
que a quantidade de ações praticamente não foi impactada”, diz a pasta.
O ministério diz ainda que uma quinta equipe do grupo móvel será criada em 2021, “para garantir os recursos
humanos necessários para atuações emergenciais”.
As libertações no Brasil ocorrem após denúncias que são fiscalizadas in loco por grupos móveis. Os grupos são
compostos de auditores fiscais, procuradores do Trabalho e policiais federais ou rodoviários. O trabalho escravo é
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Bob Machado diz que há uma preocupação em relação ao trabalho dos auditores, que não pode ser paralisado. “O
sindicato tem cobrado que a Secretaria de Inspeção do Trabalho forneça as condições necessárias aos auditores
que estão em campo. Já houve casos, inclusive, de auditor infectado com a Covid-19 nos grupos móveis.”

Operação contra o trabalho escravo em Minas Gerais — Foto: Divulgação/PRF

Aumento de resgates na área urbana
Apesar da queda no número geral de resgatados, um dado chama a atenção: houve um aumento no número de
libertações na área urbana. Houve 362 resgates em 2020 nas cidades, ante 336 no ano anterior.
Um episódio do podcast ‘O Assunto’ mostra que casos domésticos e na área urbana têm ganhado destaque no
noticiário nos últimos anos.

O Assunto

Ser escravo doméstico no século 21

Se
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O caso mais recente foi o de uma mulher de 63 anos que passou quatro décadas a serviço de uma família que,
além de submetê-la a condições humilhantes, ficava com toda a sua remuneração – inclusive o auxílio emergencial
recebido em razão da pandemia.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar
conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política de
Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR

Empregada dormia em quarto sem luz no fundo de uma casa na Abolição, no Rio — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

E como erradicar a prática? “O tripé do enfrentamento é prevenção, repressão e pós-resgate. Hoje a gente tem um
momento delicado em um Brasil desigual, miserável, com a precarização do direito do trabalho e informalidade
imperando. É preciso ficar atento a isso. A repressão a gente faz muito bem. E tem o pós-resgate, com a reparação
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exemplo, para evitar que outros empregadores pratiquem essa conduta desumana”, afirma o auditor-fiscal
Alexandre Lyra.
Desde 1995, já são mais de 55 mil trabalhadores resgatados em condições análogas à de escravos no Brasil. O
Ministério da Economia ressalta que, em janeiro, foi realizada a Operação Resgate. “Trata-se da maior operação de
combate ao trabalho escravo já realizada no país, que reuniu mais de 100 auditores-fiscais do Trabalho em ações
fiscais simultâneas em todas as regiões do país”, informa a pasta.
“Durante a operação, os auditores-fiscais do Trabalho realizaram 126 ações fiscais e resgataram 137 trabalhadores
de condições análogas às de escravo, dentre eles oito crianças e adolescentes. Os empregadores flagrados
submetendo trabalhadores nessas condições foram notificados a interromper as atividades e a rescindir os
contratos de trabalho, formalizando-os retroativamente, bem com a pagar as verbas salariais e rescisórias devidas
aos trabalhadores, que somaram quase R$ 1 milhão, dos quais cerca de R$ 500 mil já foram pagos aos
trabalhadores.”

8 vídeos
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Homem viraliza ao narrar engarrafamento que provocou na Avenida Brasil
Engarrafamento ocorreu na altura de Guadalupe

7 de dez de 2021 às 15:08
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BC sobe taxa de juros para 9,25% ao ano, e regra da poupança vai mudar
Com o 7º aumento seguido, Selic atinge o maior patamar em mais de 4 anos.
Há 17 minutos — Em Economia

Assembleia do RJ

Grupo contrário a passaporte da vacina tenta invadir Alerj
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Em Rio de Janeiro

Sem explicar como, Doria fala em exigir passaporte da vacina

Violência em SP

Influencer é roubada após postar foto com Rolex em salão

Em São Paulo

Quem é Gkay, a influencer que reuniu centenas de famosos em um hotel de luxo em festa de
aniversário milionária
Festa de aniversário da influenciadora durou três dias, com a participação de vários famosos e com custo de R$ 2,8 milhões.
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Em Ceará

Ex-marido discorda de duração de visita assistida ao filho e agride influencer em shopping de João
Pinheiro; veja vídeo
Homem ficou irritado e ainda com a criança no colo agrediu a ex-mulher com chutes, socos e a derrubou no chão. Segundo
consta na ocorrência, a mulher tem medida protetiva contra ele emitida pela Justiça após o registro de 4 ocorrências de violência
doméstica e familiar; todos os envolvidos foram procurados pelo g1.
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Em Triângulo Mineiro

As histórias de cinco galãs que se assumiram LGBTQIA+ em 2021
Pigossi aproveitou o Dia de Ação de Graças para revelar sexualidade e namoro com diretor italiano. Semana Pop explica por que
essas declarações são importantes.

6 min

Em Pop & Arte

Grupo de juristas registra pedido de impeachment de Bolsonaro com base no relatório final da CPI
Grupo é liderado por Miguel Reale Júnior, um dos autores da denúncia que afastou Dilma Rousseff em 2016. Mais de 140
pedidos aguardam decisão do presidente da Câmara.
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Em Política

Auxílio Brasil: MP não garante retroativo de R$ 400 de novembro, nem valor extra para 2022
Governo editou Medida Provisória para pagar mínimo de R$ 400 aos beneficiários do Auxílio Brasil em dezembro, mas
continuidade dos pagamentos depende de espaço no Orçamento. Ministério da Cidadania indicou que meta de chegar a 17
milhões de beneficiários este ano pode não acontecer.
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Verba para fiscalização trabalhista cai 47%
no governo Bolsonaro
Valor de 2021 é o menor registrado
Governo diz que ações não vão diminuir
Compartilhe

Sérgio Lima/Poder 360 - 3.set.2018

O Orçamento de 2021 prevê R$ 24,1 milhões para fiscalizações trabalhistas

PODER360 (HTTPS://WWW.PODER360.COM.BR/AUTHOR/DO-PODER360/)
21.set.2020 (segunda-feira) - 3h49

A verba usada para fiscalizações trabalhistas e operações de combate ao trabalho
escravo foi 47,3% menor no governo Jair Bolsonaro em comparação com a média
dos anos anteriores. De 2013 a 2018, o governo federal gastou R$ 55,6 milhões
por ano. A partir de 2019, quando Bolsonaro assumiu a Presidência, o valor caiu
para R$ 29,3 milhões.
Os dados foram publicados nesse domingo (20.set.2020) pela Folha de S. Paulo
(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/verba-para-fiscalizacoestrabalhistas-cai-pela-metade-no-governo-bolsonaro.shtml). A publicação explica
que os valores foram corrigidos pela inflação no período e são considerados os
montantes propostos pelo Executivo no projeto de Orçamento de cada ano
avaliado.
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O Orçamento de 2021 estabelece R$ 1,5 trilhão para despesas. Do valor, R$ 24,1
milhões estão reservados para ações de inspeção de segurança e saúde no
trabalho, combate ao trabalho escravo e verificações de obrigações trabalhistas.
É o menor valor desde 2013, quando o Siop
(https://www.siop.planejamento.gov.br/modulo/login/index.html#/) (Sistema
de Planejamento e Orçamento) do Ministério da Economia, iniciou o registro. A
quantia mais alta foi em 2015: R$ 67,7 milhões.
Carlos Silva, presidente do Sinait
(Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
do Trabalho), disse que a demanda por
fiscalização aumentou desde 2017, com
a aprovação da reforma trabalhista

(https://www.poder360.com.br/governo/temer-decide-alterar-reformatrabalhista-por-medida-provisoria/). Segundo ele, o motivo é que a reforma
aumentou as negociações trabalhistas entre empregadores e empregados.
Com a mudança, cada convenção coletiva tem regras específicas e é preciso
verificar o cumprimento de cada uma delas. “Mas, com a redução no orçamento,
não tem como fazer milagre. Haverá queda nas fiscalizações”, disse.
O Ministério da Economia afirmou à Folha que a Subsecretaria de Inspeção do
Trabalho vai usar novas tecnologias, como ferramentas de inteligência artificial.
Dessa forma, de acordo com a pasta, não haverá redução da fiscalização, mas 1
aumento no número de ações.
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Recomendadas
Taxa Selic fecha 2021 aos 9,25% ao ano, o maior patamar desde 2017
(https://www.poder360.com.br/economia/taxa-selic-fecha-2021-aos-925-aoano-o-maior-patamar-desde-2017/)
Exportação de carne suína sobe 11,3% no acumulado do ano
(https://www.poder360.com.br/economia/exportacao-de-carne-suina-sobe113-no-acumulado-do-ano/)
Guedes diz que inflação é desafio mundial e será controlada antes no Brasil
(https://www.poder360.com.br/economia/guedes-diz-que-inflacao-e-desafiomundial-e-sera-controlada-antes-no-brasil/)
Guedes diz que reforma do IR não deve avançar no Senado
(https://www.poder360.com.br/economia/guedes-diz-que-reforma-do-ir-naodeve-avancar-no-senado/)
TCU retira de pauta processo de privatização da Eletrobras
(https://www.poder360.com.br/economia/tcu-retira-de-pauta-processo-deprivatizacao-da-eletrobras/)
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CAE aprova projeto que muda política
de preços de combustíveis da Petrobras

Petrobras anunciará redução no preço
do combustível, diz Bolsonaro

Auxílio Brasil de R$ 400 deve começar a
ser pago em 10 de dezembro

por Equipe Poder360

por Mariana Haubert

por Marina Barbosa
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