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MOÇÃO Nº 5/2013 

O Parlamento Metropolitano da Região de Campinas, Estado de São Paulo, apresenta, 

com base no Art. 17 do Protocolo Estatutário, a presente MOÇÃO DE APELO aos 

Senadores do Estado de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, Eduardo Suplicy e Antonio 

Carlos Rodrigues, para que votem a favor da  Proposta de Emenda Constitucional nº. 

438, a PEC do Trabalho Escravo. E que do deliberado, seja dada ciência ao Presidente 

do Senado, Renan Calheiros.   

 

JUSTIFICATIVA: 

É lamentável saber que ainda hoje existam trabalhadores explorados, traficados e 

submetidos a condições degradantes, em canaviais, carvoarias, fazendas, lavouras, 

fábricas, usinas. 

 Todo trabalhador merece a além do salário justo, condições dignas de alojamento e 

transporte, alimentação adequada, segurança e tempo de descanso. A dignidade e a 

liberdade humana não podem ser subjugadas para busca do lucro. A escravidão é 

crime previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro.  

É neste sentido que a PEC 438 determina que as propriedades em que for flagrado 

trabalho escravo sejam expropriadas e destinadas a reforma agrária ou a uso social.  

A PEC do Trabalho Escravo é considerada pelos órgãos governamentais e entidades da 

sociedade civil, que atuam nas áreas trabalhistas e de direitos humanos, como um dos 

projetos mais importantes de combate à escravidão, não apenas pelo forte   
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instrumento de repressão que pode criar, mas também pelo seu simbolismo, pois 

revigora a importância da função social da terra, já previsto na constituição. 

 

 

 

Indaiatuba, 25 de outubro de 2013.  

 

 

 

Lorival Messias de Oliveira 

Presidente do Parlamento da RMC 

 


