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APRESENTAÇÃO 

Existem alguns temas que parecem não sair do noticiário nacional: 

corrupção, violência urbana, desemprego, crise. O trabalho escravo também 

pode ser incluído entre eles. Na verdade, este tema não é nada novo no país 

em que o regime escravocrata vigorou por séculos. A estrutura social 

construída em torno da escravidão reflete na sociedade contemporânea e a 

manifestação mais evidente das sequelas deixadas são os milhares de 

trabalhadores resgatados nos últimos anos de situações análogas à de 

escravo. Embora o assunto não seja novo, continua a atrair atenção por razões 

variadas. É difícil conceber que, em pleno século XXI, ainda haja modalidades 

de escravidão. Por lesar direitos mais elementares da pessoa, especialmente 

a dignidade, invoca sentimentos os mais profundos. Talvez pela concepção de 

que toda sociedade deva ser integrada por cidadãos que são iguais, aceitar 

tratamento tão díspar entre eles soa impraticável. É possível que se tenha a 

expectativa de que a humanidade evoluiu, mas, ao se defrontar com prática 

tão antiga quanto obtusa, desaparece todo laivo de esperança num mundo 

melhor.  

Esta obra trata deste tema, antigo, mas atual. Aparentemente distante, 

mas muito próximo de nós, escondido pelo manto da invisibilidade produzido 

pela sociedade de consumo. Aborda o assunto sob três perspectivas, cada uma 

delas reforçando a contemporaneidade da escravidão. A divisão dos tópicos 

teve sua origem no seminário realizado em julho de 2017, organizado pela 

Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas (CTETP), sob a denominação 

de “Trabalho Escravo Contemporâneo: Desafios e Perspectivas”. No evento, a 

questão foi exaustivamente debatida e os artigos que compõem esta obra são 

fruto das reflexões e discussões havidas. 

Inauguram o livro aspectos conceituais que exprimem o tratamento 

jurídico-dogmático dado à redução da pessoa à condição análoga a de 

escravo. Refuta-se a restrita concepção de que o trabalho escravo somente se 

perfaz com a privação da liberdade. Releva-se a importância de condições 

degradantes de trabalho para assimilação do conceito, o que está em 

consonância com pesquisa realizada pela CTETP. Constatou-se que, em Minas 
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Gerais, 94,90% dos casos detectados pela fiscalização realizada pelo Ministério 

do Trabalho registraram a existência de condições degradantes de trabalho. 

A segunda parte da obra pula para os meandros normativos do tema. É 

verdadeiro termômetro que mede a atualidade do assunto, porque exibe as 

muitas propostas de alteração legislativa que tramitam no Congresso 

Nacional, além daquelas recém aprovadas. Emenda Constitucional n. 81/2014, 

Projeto de Lei n. 3.842/2012, PLS 432/2013, Lei n. 13.429/2017, além da recente 

reforma trabalhista, fornecem o grau de ebulição normativa que envolve o 

trabalho escravo. Os riscos ao enfrentamento do grave problema e os êxitos 

legislativos alcançados são pormenorizados nos textos que se voltam a 

discutir a importância do direito positivo na significação da escravidão 

contemporânea. 

O livro se encerra sem perder o vigor quando a parte final traz o trabalho 

escravo em carne e osso: casos reais detectados no Brasil. Da indústria têxtil 

ao plantio da cana de açúcar, do mundo da moda à produção de etanol, a 

exploração da mão de obra escrava adquire contornos reais em cada um dos 

casos analisados. Explica-se como o modelo fast fashion de produção 

contribui para o incremento do trabalho escravo e em que medida o karoshi, 

de origem japonesa, aplica-se ao cultivo de cana de açúcar, uma das atividades 

profissionais que provoca maior desgaste físico.  

A tripartição feita mostra abordagens que se interlaçam e se 

complementam. Traz os desafios existentes no enfrentamento ao trabalho 

escravo, sob enfoques variados, ao mesmo tempo em que aponta as 

perspectivas de superação dos obstáculos. Não se desconhece que muito há a 

ser feito, e esta obra pretende ser parte dos necessários esforços, sob o viés 

da gestão do conhecimento, a serem empreendidos na redução da exploração 

da mão de obra escrava. 

Carlos H. B. Haddad 
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A CEGUEIRA SOCIAL NO BRASIL: O TRABALHO ESCRAVO ALÉM DA PRIVAÇÃO DE 
LIBERDADE 

Gislene Reis Procópio1 

Resumo: O objetivo neste artigo é apresentar algumas reflexões críticas acerca 

do trabalho escravo contemporâneo no Brasil a partir do princípio 

fundamental e estruturante do Estado Democrático de Direito: a dignidade da 

pessoa humana. No decorrer do artigo são citadas as principais normas 

internacionais e nacionais sobre a escravidão, apresentando os números 

atuais sobre os resgastes de trabalhadores nestas condições. Não se hesitou, 

portanto, em afirmar que a caracterização do trabalho em condições análogas 

às de escravo não é definido exclusivamente pela restrição de liberdade, mas 

também por meio da submissão do trabalhador a situações que afrontam a 

dignidade humana. Informa, ainda, o impacto devastador das reformas 

trabalhistas recentes e dos Projetos de Lei em andamento no Congresso 

Nacional no avanço do trabalho escravo e redução do patamar de proteção 

aos empregados, onde o capital justifica tudo. Por fim, afirma-se a 

necessidade da reconstrução do Direito do Trabalho, inclusive, com a revisão 

do papel do Estado brasileiro. Contudo, qualquer transformação passa antes 

pela conscientização da sociedade que responsabiliza o governo por seus atos. 

Palavras-chave: Condição Análoga à de Escravo. Escravidão Contemporânea. 

Direito do Trabalho. Dignidade da Pessoa Humana. 

1 Introdução 

Este artigo objetiva refletir sobre o trabalho escravo contemporâneo no 

Brasil, além da privação da liberdade. 

Lei Áurea significa "lei de ouro", representando o desígnio que culminou 

por abolir a exploração de uma pessoa sobre a outra, já que permitido até 

então o direito de propriedade humana no Brasil.  

                                              
1 Advogada. Cursando pós-graduação lato sensu em Direito do Trabalho pelo IEC/PUC-MG. 
Pós-graduada lato sensu em Direito Civil pelo IEC/PUC-MG. Formada em Direito pela Fundação 
Comunitária de Ensino Superior de Itabira. E-mail: gisleneprocopio@outlook.com. 
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Entretanto, a sanção da lei representou o primeiro passo para a não 

aceitação do trabalho escravo no Brasil, sem, contudo, erradicar a prática que 

aniquila o princípio da dignidade humana, intrínseco a pessoa independente 

de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, 

origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. O 

referido princípio, constante no artigo 1º, inciso III, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, foi elevado como fundamento no novo Estado 

Democrático de Direito promulgado em 1988. 

O trabalho em condições análogas à de escravo, em pleno século XXI, 

tem contornos próprios. De tal modo, embora não se possa excluir tal 

hipótese, a privação de liberdade não é mais o elemento essencial para 

caracterização do trabalho escravo hodierno, sobretudo, para os 

trabalhadores urbanos.  

A acepção decorre preponderantemente da transgressão do princípio 

da dignidade humana, pois a escravidão insere-se entre os atos mais bárbaros 

contra o ser humano, contrariando, de modo cabal, o referido princípio 

constitucional.  

A escravidão contemporânea, em que pese seja diferente da escravidão 

antiga, é igualmente uma relação perversa de exploração adquirida por uma 

herança cultural devastadora imputável no Código Penal brasileiro em seu 

artigo 149 até o presente momento.  A redação do ilícito penal indica os 

aspectos penais da conduta em que há a redução do homem à condição 

análoga de escravo, tendo como elementos o trabalho forçado, a jornada 

exaustiva, as condições degradantes ou a servidão por dívida. 

Outrossim, além das leis nacionais, deve-se também destacar aquelas 

provenientes de normas internacionais originárias notadamente da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT aos quais, o Estado brasileiro é 

signatário, e que apresentam conceitos e recomendações sobre a formas 

contemporâneas de escravidão no mundo. 

Neste caminhar, as recentes reformas trabalhistas consolidadas nas 

Leis números 13.429, de 31 de março de 2017 e 13.467, de 13 de julho de 2017 e 

outras proposições em tramitação no Congresso Nacional, como o Projeto de 
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Lei (PL) do Senado Federal nº 432/2013, bem como os Projetos de Leis n. º 

6442/2016 e n. º 3842/2012, apensado ao Projeto de Lei nº 2464/2015, 

originários da Câmara dos Deputados, impulsionam o crescimento do 

escravagismo brasileiro quando sequer abolimos essa prática.  

Com efeito, o escravismo é incompatível com os fundamentos, objetivos 

e princípios assumidos pela República Federativa do Brasil, constituindo 

igualmente um desrespeito à Consolidação das Leis do Trabalho, pois desse 

ordenamento, que se dirige a todos os trabalhadores, não têm se socorrido os 

trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão, em razão da 

ilegitimidade dessa forma de trabalho. 

A competência para a satisfação dos direitos expressados nas normas 

referentes aos direitos trabalhistas é conferida a Justiça do Trabalho, 

conforme artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, 

o Direito do Trabalho como um instrumento para o combate dessa prática 

ilícita e delituosa, deve ser conferido especial apoio pela sociedade civil e 

cultivado esforços para fortalecimento deste ramo do direito que visa 

assegurar a justiça social e melhoria das condições de vida do trabalhador, 

não obstante, a atual desconstrução que propõe as últimas leis sancionadas e 

impulsionadas pelos empresários, mídias e políticos. 

A cegueira social salta-nos aos olhos, porquanto a existência 

contemporânea de trabalho escravo não é percebível por todos, porquanto 

muitos pensam como algo bem distante do cotidiano e quando 

conhecedores de tal prática, torna-se invisível para parte da sociedade 

detentora da concentração de riquezas. 

 Assim, a imagem de seres humanos negros, em senzalas, acorrentados 

e açoitados como característicos do trabalho escravo mostra como tão longe 

está o reconhecimento pelos brasileiros como problema contemporâneo, pois 

o seu conceito foi remodelado no mundo e não mais se restringe pelo 

cerceamento do direito de ir e vir e pela cor negra do indivíduo. 

Feita essas considerações, a prática do trabalho escravo é uma 

realidade no Brasil e representa grave violação dos direitos humanos. A 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, passa essencialmente 
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pela transformação dessa mesma sociedade que busca um país melhor para 

todos, sem privilégios, condições e requisitos. Em decorrência, o Direito do 

Trabalho assume papel ímpar no país, assegurando o equilíbrio social entre o 

sistema capitalista e o trabalho, evitando a coisificação do homem. 

2 Breve histórico sobre o reconhecimento do trabalho escravo no Brasil e sua 

proteção jurídica com base no princípio da dignidade da pessoa humana 

A Lei Áurea de 13 de maio de 1888 aboliu a escravatura no Brasil, 

representando o fim do direito de propriedade de um ser humano sobre outro. 

Contudo, não foi suficiente para o cumprimento do seu objetivo, momento que 

o passado e presente se misturam.  

É bom ressaltar que a expressão “trabalho análogo ao de escravo” 

resulta do fato de que o trabalho escravo clássico, desde o início da 

colonização, que representou o direito de propriedade de uma pessoa sobre 

outra, foi extinto pela princesa regente do Brasil à época, Isabel. 

Não obstante, o Brasil reconheceu formalmente a existência de 

escravidão no seu território, em 1995, no início do Governo Fernando Henrique 

Cardoso, pela edição do Decreto 1.538 de 27 de junho, que criou o Grupo 

Interministerial para Erradicação do Trabalho Forçado-GERTRAF, do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), constituindo um dos principais instrumentos 

do governo para erradicar às formas contemporâneas de trabalho escravo, o 

que culminou no resgate de milhares de trabalhadores em condições de 

trabalho análogo ao de escravo a partir desse compromisso oficial de 

implementar diversas ações. 

Do período compreendido entre 1995 a 2015, cerca de 49.816 

trabalhadores foram retirados da escravidão, segundo Repórter Brasil. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2016, pelo menos 

40 milhões de pessoas foram escravizadas no mundo. The Global Slavery Index 

estimou que 45,8 milhões de pessoas estão sujeitas a alguma forma de 

escravidão moderna no mundo em 2016. O Brasil, na referida análise de índice 

de prevalência de escravidão moderna num total de 167 países, está na posição 



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

12 

51 com base na proporção da população que se estima estar na escravidão 

moderna.  

Através da Portaria Interministerial nº 4, de 11 de maio de 2016, o 

governo é compelido a publicar o cadastro de empregadores, autuados em 

ação fiscal, que conte os nomes dos infratores que empregam trabalhadores 

em condições de escravo (lista suja). Em julho de 2017, ocorreu a última 

atualização, contendo mais de 80 empregadores2, pessoas físicas e jurídicas, o 

que só foi possível após o Ministério Público do Trabalho mover uma Ação Civil 

Pública em face da União e do atual Ministro de Estado do Trabalho, Ronaldo 

Nogueira de Oliveira, a fim de obrigá-los a publicar (DF ACP 0001704-

55.2016.5.10.0011). 

A suspensão da lista suja, em 23 de dezembro de 2014, foi deferida pelo 

então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo 

Lewandowski, em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.209, 

formulada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias - 

ABRAINC. Contudo, em maio de 2016, a ministra Cármen Lúcia, atual presidente 

do STF, revogou a decisão. Não obstante, o Ministério do Trabalho e Emprego 

manteve a interrupção da divulgação, por conta própria, ocasionado a Ação 

Civil Pública. 

Nesses termos, a expressão formal dos direitos humanos inerentes se 

dá através das normas internacionais de direitos humanos, sendo um deles o 

direito de não ser escravo, porquanto coíbe o indivíduo de sua integridade 

física e/ou psíquica, muito além da perda ou restrição da liberdade.  

Assim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CADH), uma 

instituição judicial autônoma da Organização dos Estados Americanos (OEA) e 

órgão máximo do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, 

que tem sede em São José, na Costa Rica, responsabilizou internacionalmente 

o Estado brasileiro por não prevenir a prática de trabalho escravo moderno e 

de tráfico de pessoas na Fazenda Brasil Verde, localizada no sul do Pará. A 

                                              
2 Ver em: 
<http://trabalho.gov.br/images/Documentos/trabalhoescravo/cadastroempregadores_27_07
_2017.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2017. 
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decisão de 20 de outubro de 2016 representou a primeira condenação de um 

país por permitir a escravidão e o tráfico de pessoas. 

O Estado brasileiro, dentro do prazo de um ano contado a partir da 

notificação da sentença, deverá apresentar a Corte Interamericana um 

relatório sobre as medidas adotadas para seu cumprimento, dentre elas, a 

indenização de 128 vítimas resgatadas durante fiscalizações do Ministério 

Público do Trabalho nos anos de 1997 e 2000 na Fazenda Brasil Verde. 

Acresce-se, que a Convenção Americana sobre Direito Humanos (CADH), 

chamado de Pacto de San José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, 

devidamente ratificado pelo Brasil em novembro de 1992, preconiza no artigo 

6° pela proibição da escravidão e da servidão. 

Outrossim, elegeu a Assembleia Nacional Constituinte no inciso II do 

artigo 4º da Constituição de 1988 como princípio a ser observado nas suas 

relações internacionais, a prevalência dos direitos humanos, servindo de 

coerência e consistência ao complexo normativo da nova ordem constitucional 

com raízes fundantes no princípio da dignidade humana. 

Da mesma forma, a Constituição da República Federativa do Brasil 

possui como alicerces, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 

conforme o artigo 1º, incisos III e IV, garantindo no inciso III do artigo 5º que 

ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante 

e estabeleceu limites das punições penais no direito brasileiro, como de 

caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis (artigo 5º, 

XLVII) e morte, salvo em caso de guerra declarada (artigo 84, XI). 

Para Luís Roberto Barroso deve-se levar em consideração alguns 

aspectos: 

São conteúdos mínimos da dignidade o valor intrínseco da pessoa 
humana, a autonomia da vontade e o valor comunitário. O valor 
intrínseco é o elemento ontológico da dignidade, traço distintivo da 
condição humana, do qual decorre que todas as pessoas são um fim 
em si mesmas, e não meios para a realização de metas coletivas ou 
propósitos de terceiros. A inteligência, a sensibilidade e a capacidade 
de comunicação são atributos únicos que servem de justificação para 
essa condição singular. Do valor intrínseco decorrem direitos 
fundamentais como o direito à vida, à igualdade e à integridade física 
e psíquica (BARROSO, 2010, p. 38). 
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Muito embora previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, 

o princípio dignidade da pessoa humana estava previsto em normas 

internacionais muito antes. 

Neste sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 

aprovada em 1948 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), proclama no artigo 1º “Todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em 

relação umas às outras com espírito de fraternidade”. Todo o texto contempla 

direitos e liberdade do homem, inclusive, o artigo 4° que dispõe 

expressamente que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a 

escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. 

Portanto, os tratados e convenções internacionais de que o Brasil é 

parte signatária tem validade no atual regime constitucional e estabelece 

expressamente a ampliação da proteção constitucional àqueles direitos 

fundamentais previstos nas demais legislações. 

Neste passo, a Convenção sobre a Escravatura, assinada em Genebra, 

em 25 de setembro de 1926 e emendada pelo Protocolo aberto à assinatura na 

sede das Nações Unidas, em Nova York, a 7 de dezembro de 1953 e a Convenção 

Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das 

Instituições e Práticas Análogas à Escravatura, adotada em Genebra, a 7 de 

setembro de 1956, ratificado pelo Brasil em 1º de junho de 1966,  têm o objetivo 

de intensificar os esforços, tanto nacionais como internacionais, que visam 

abolir a escravidão, o tráfico de escravos e as instituições e práticas análogas 

à escravidão. 

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, promulgado 

pelo Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, dispõe em seus itens 8.1, 8.2 e 8.3 

que “ninguém poderá ser submetido à escravidão; a escravidão e o tráfico de 

escravos, em todos as suas formas, ficam proibidos; “ninguém poderá ser 

submetido à servidão” e “ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos 

forçados ou obrigatórios”. 

Ainda temos o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais das Nações Unidas (1966), ratificado pelo Decreto no 591, de 6 de 
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julho de 1992, reproduz no artigo 6º que “Os Estados Partes do presente Pacto 

reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa 

de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente 

escolhido ou aceito, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse 

direito.” 

Outro instrumento internacional importante é o Protocolo de Palermo 

de 2004, tendo entrado em vigor no Brasil, por meio do Decreto nº 5.017, de 12 

de março, e prevê como exploração qualquer forma de trabalho escravo, 

especialmente em relação as mulheres e crianças, conforme artigo 3, letra a, 

No curso desses marcos históricos e jurídicos, as potências europeias 

assinaram o Tratado de Versalhes, em 1919, representando um acordo de paz 

que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, que criou a Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, uma agência das Nações Unidas, fundada na 

convicção da paz universal e justiça social. Inclusive, em 1969, recebeu o 

Prêmio Nobel da Paz, corroborando seu intuito pacificador.  

A Organização Internacional do Trabalho é responsável pela formulação 

e aplicação das normas internacionais do trabalho (convenções e 

recomendações) com o objetivo principal de promover as condições 

necessárias a um trabalho decente. O Brasil está entre os membros 

fundadores e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde sua 

primeira reunião.  

Por conseguinte, os principais instrumentos normativos da Organização 

Internacional do Trabalho sobre o trabalho escravo ratificados pelo Estado 

brasileiro são: Convenção nº 29, sobre Trabalho Forçado ou Obrigatório, pelo 

Decreto nº 41.721, de 25 de junho de 1957 e a Convenção 105, sobre Abolição do 

Trabalho Forçado, promulgado pelo Decreto no 58.822, de 14 de julho de 1966. 

A Convenção nº 29, art. 1, item I, afirma que: “Todos os Membros da 

Organização Internacional do Trabalho que ratificam a presente convenção se 

obrigam a suprimir o emprego do trabalho forçado ou obrigatório sob todas 

as suas formas no mais curto prazo possível.” Por sua vez, o art. 2 da Convenção 

105 diz que: “Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho que 

ratifique a presente convenção se compromete a adotar medidas eficazes, no 



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

16 

sentido da abolição imediata e completa do trabalho forçado ou obrigatório, 

tal como descrito no art. 1 da presente convenção.” 

A Organização Internacional do Trabalho também se referiu à proibição 

da escravidão e suas práticas análogas em relação ao trabalho infantil através 

de sua Convenção nº 182, de 1999 sobre a Proibição das Piores Formas de 

Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação, absorvida pelo 

Decreto n. 3.597, de 12.09.2000. Deste modo, o artigo 3º, letra a, repreende 

“todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda 

e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou 

compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para 

serem utilizadas em conflitos armados”. 

Como se vê, o Brasil aderiu o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

em sua norma interna e criou diversos instrumentos para institucionalizar o 

combate ao crime como uma política de Estado. A construção do Estado 

Democrático de Direito passa pela consolidação da dignidade da pessoa 

humana como seu pilar balizador, conforme o preâmbulo da Carta Política, 

verbis: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
(BRASIL, 1988). 

Com efeito, o preâmbulo não possui força normativa, mas conforme as 

palavras de Alexandre de Moraes (2010, p. 20) “[…] não é juridicamente 

irrelevante, uma vez que deve ser observado como elemento de interpretação 

e integração dos diversos artigos que lhe seguem”. 

A dignidade da pessoa humana, princípio constitucional explícito no 

artigo 1º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

consagrou-se como um valor que visa proteger todo e qualquer ser humano 
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contra tudo que lhe possa levar ao desrespeito, sendo-lhe inerente e 

independente de qualquer requisito ou condição. 

Nessa esteira, o Código Penal explicitou as condutas delitivas que 

caracterizam a redução de alguém à condição análoga à de escravo, conforme 

previsto no artigo 149. 

Registra-se que, o artigo 149 do Código Penal brasileiro foi alterado pela 

Lei nº 10.803/2003, de 11 de dezembro de 2003, imprimindo-lhe nova redação 

e amplitude do conceito que passou a ser definido por trabalhos forçados, 

jornadas exaustivas e condições degradantes. Também incorre nas mesmas 

penas do caput do referido artigo que preceitua a pena de reclusão, de dois a 

oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência, quem: cerceia o 

uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de 

retê-lo no local de trabalho e mantém vigilância ostensiva no local de trabalho 

ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim 

de retê-lo no local de trabalho. 

Outra repercussão legislativa sobre o trabalho escravo, que, mesmo no 

modelo capitalista, a Constituição Federal de 1988 introduziu o conceito de 

função social da propriedade no artigo 5°, inciso XXIII e artigos 170 e 186. 

O Brasil ocupa uma posição extremamente perversa dentro do contexto 

mundial da prática do crime do trabalho escravo. Por outro lado, a proteção 

jurídica do direito de não ser escravo é universal, possuindo um arcabouço de 

normas nacionais e internacionais para erradicação dessa prática. A ausência 

de liberdade é apenas um dos aspectos envolvidos no trabalho escravo, mas 

não o principal, pois o fundamento maior para proibição da escravidão está 

alicerçado no princípio da dignidade humana. 

3 O conjunto de reformas e proposições legislativas no Brasil: crescimento da 

escravidão contemporânea  

O trabalho é um direito social, assim como educação, a saúde, a 

alimentação a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, 
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conforme artigo 6ª da Lei Maior. Em sequência, os direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais foram enaltecidos no artigo 7ª. 

Além disso, o trabalho é dotado de valor social e econômico, o que levou 

a Assembleia Nacional Constituinte a tratá-lo como alicerce segundo artigo 1º, 

VI, da Constituição Federal, sendo os direitos sociais tratados como direitos 

fundamentais no capítulo II do Título II.  

Nesse sentido, permite-se afirmar: 

De outro lado, argui-se que os direitos sociais não podem deixar de 
ser considerados cláusulas pétreas. No Título I da Constituição (Dos 
Princípios Fundamentais) fala-se na dignidade da pessoa humana 
como fundamento da República e essa dignidade deve ser 
compreendida no contexto também das outras normas do mesmo 
Título em que se fala no valor social do trabalho, em sociedade justa 
e solidária, em erradicação da pobreza e marginalização e em 
redução de desigualdades sociais. Tudo isso indica que os direitos 
fundamentais sociais participam da essência da concepção de 
Estado acolhida pela Lei Maior. Como as cláusulas pétreas servem 
para preservar os princípios fundamentais que animaram o trabalho 
do constituinte originário e como este, expressamente, em título 
específico da Constituição, declinou tais princípios fundamentais, 
situando os direitos sociais como centrais para a sua ideia de Estado 
democrático, os direitos sociais não podem deixar de ser 
considerados cláusulas pétreas. No inciso IV do § 4º do art. 60, o 
constituinte terá dito menos do que queria, terá havido uma “lacuna 
de formulação”, devendo-se ali ler os direitos sociais, ao lado dos 
direitos e garantias individuais. A objeção de que os direitos sociais 
estão submetidos a contingências financeiras não impede que se 
considere que a cláusula pétrea alcança a eficácia mínima desses 
direitos (MENDES; BRANCO, 2012, p. 191). 

Os direitos sociais constitucionais são de ordem pública, com o atributo 

de imperativas e invioláveis, ou seja, sobrepõe-se a vontade das partes da 

relação trabalhista.  

Nessa perspectiva, o Direito do Trabalho consolidou-se como um dos 

principais instrumentos de viabilização do Estado social, ao estabelecer um 

patamar civilizatório mínimo, conforme propõe Maurício Godinho Delgado: 

[…] De fato, o ramo justrabalhista incorpora, no conjunto de seus 
princípios, regras e institutos, um valor finalístico essencial, que 
marca a direção de todo o sistema jurídico que compõe. Este valor – 
e consequente direção teológica imprimida a este ramo jurídico 
especializado – consiste na melhoria das condições de pactuação da 
força de trabalho na ordem socioeconômica. Sem tal valor e direção 
finalística, o Direito do Trabalho seque se compreenderia, 
historicamente, e sequer justificar-se-ia, socialmente, deixando, 
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pois, de cumprir sua função principal na sociedade contemporânea 
(DELGADO, 2016, p. 54). 

Com efeito, no caso específico, os trabalhadores resgatados das 

condições análogas à de escravo pelas fiscalizações realizadas de maneira 

conjunta pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do 

Trabalho, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, obtém reparações na 

Justiça do Trabalho, porquanto possui a competência legal para julgar e 

processar os dissídios de cunho trabalhistas, conforme artigo 114 da Carta 

Política de 1988.  

Logo, os Juízes do Trabalho, investidos nesta função, tem o poder-dever 

de responsabilizar o empregador pela violação da legislação trabalhista, como 

o pagamento de verbas que foram sonegadas no curso da relação escravagista, 

além do dano extrapatrimonial.  

Contudo, a sociedade nem sempre caminha para o progresso. O atual 

governo do presidente Michel Temer materializou as Leis números 13.429, de 31 

de março de 2017 e 13.467, de 13 de julho de 2017, responsabilizando a 

Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 pela atual crise econômica do país. 

Pois bem, o prenúncio concretizou, sendo reduzido o custo do trabalho, 

com especial destaque para a jornada de trabalho. Nessa direção, nota-se a 

existência das seguintes alterações, fundamentalmente na Lei 13.467/17:  

a) Ausência de cômputo como período extraordinário o que exceder a 

jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto 

no § 1o do art. 58 nos casos previstos no artigo 4º, § 2º; 

b) Fim das horas “in itinere” para ser computado na jornada de trabalho 

(§ 2º do artigo 58);  

c) Aumento da carga horária do contrato a tempo parcial, de 25 para 36 

horas semanais sem a possibilidade de horas suplementares semanais 

ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a 

possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais 

(artigo 58-A);  

d)  Horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser 

compensadas para além do limite semanal (§ 5º do artigo 58);  
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e) Acréscimo de horas extras por acordo individual de trabalho (artigo 59);  

f) Acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período 

máximo de seis meses também no “banco de horas” (§5º do artigo 59);  

g) Regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, 

tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês (§ 6º do artigo 

59);  

h) Fixação da jornada de 12 h x 36 h (doze horas de trabalho por trinta e 

seis horas de descanso), mediante acordo individual de trabalho (art. 

59-A), sem descanso semanal remunerado ou gozo de feriado (parágrafo 

único, do artigo 59-A) e com simples indenização do intervalo 

intrajornada (artigo 59-A);  

i) O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada 

não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada 

normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo 

devido apenas o respectivo adicional (artigo 59-B) e a prestação de 

horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de 

jornada e o banco de horas (artigo 59-B, parágrafo único); 

j) Desnecessário a licença prévia para a prestação da jornada de 12 h x 36 

h (parágrafo único do artigo 60);  

k) O excesso de jornada pode ser exigido independentemente de previsão 

em instrumento coletivo (§ 1º do artigo 61);  

l) Os empregados em regime de teletrabalho ficam excluídos do direito ao 

recebimento de horas extras (artigo 62, III);  

m) A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada 

mínimo, para repouso e alimentação, implica o pagamento, de natureza 

indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de 

trabalho (§ 4º, do artigo 71);  

n) O comparecimento às dependências do empregador para a realização 

de atividades específicas que exijam a presença do empregado no 

estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho (artigo 75-

B, parágrafo único);  



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

21 

o) Concepção do contrato intermitente (artigo 443), auferindo o 

empregado somente pelas horas trabalhadas, autorizando receber 

salário inferior ao mínimo legal e sem considerar tempo de serviço à 

disposição do empregador, com todas as parcelas salariais e rescisórias 

extremamente mitigadas (§ 3º do artigo 443 e artigo 452-A); 

p) Prevalência do negociado sobre o legislado sobre jornada de trabalho, 

banco de horas anual, intervalo intrajornada, limitado a 30 minutos, 

teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, registro de 

jornada de trabalho, troca do dia de feriado e prorrogação de jornada 

em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades 

competentes do Ministério do Trabalho (art. 611-A, incisos I, II, III, VIII, X, 

XI e XIII). 

Entre as modificações, inclui-se também a Lei nº 6.019/74 que dispõe 

sobre o trabalho temporário e acaba de ser alterada pela Lei nº 13.467/17. Pela 

nova redação, a Lei nº 6.019/74 passou a regular tanto o trabalho temporário 

como a terceirização de serviços, inclusive, autorizando a formação de cadeia 

de subcontratação, a chamada “quarteirização”, e a prestação de serviço por 

uma única pessoa, ou seja, a chamada “pejotização”. 

De tal modo, consolidou a possibilidade de terceirizar em quaisquer das 

atividades principais de uma empresa e paralelamente não equiparou os 

direitos do trabalhador terceirizado aos dos empregados da categoria do 

tomador de serviço. Outrossim, sepultou de forma definitiva que o trabalhador 

temporário fosse remunerado equivalente à dos empregados do tomador, 

regra que vigorava no artigo 12 do texto anterior da Lei 6.019/74. 

Ademais, embora o princípio da proibição do retrocesso social não seja 

encontrado de forma expressa na Constituição de 1988, o nosso ordenamento 

jurídico proíbe o Estado de reduzir ou extinguir os direitos fundamentais, em 

especial os sociais, incorporados ao patrimônio do cidadão. 

Os direitos constitucionais previstos no artigo 7º confere ao trabalhador 

o mínimo de direitos. Não se pode olvidar, ainda, que não representa o fim 

como parâmetro legal de salvaguarda do direito do trabalhador, mas o começo 
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de todo e qualquer direito, prevendo os direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. 

Com efeito, a ideia que não foi suprimido qualquer direito, 

considerando o mínimo previsto na Constituição não é aceitável. Segundo Ingo 

Wolfgang Sarlet: 

Com efeito, em se admitindo uma ausência de vinculação mínima do 
legislador (assim como dos órgãos estatais em geral) ao núcleo 
essencial já concretizado na esfera dos direitos sociais e das 
imposições constitucionais em matéria de justiça social, estar-se-ia 
chancelando uma fraude à Constituição, pois o legislador – que ao 
legislar em matéria de proteção social apenas está a cumprir um 
mandamento do Constituinte – poderia pura e simplesmente 
desfazer o que fez no estrito cumprimento da Constituição (SARLET, 
2006, p. 19). 

Soma-se a tudo isso, outra criação legislativa devastadora em relação 

ao trabalhador rural. Trata-se da Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 

6442/2016 e da relatoria do Deputado Federal Nilson Leitão da bancada 

ruralista, pertencente ao Partido do Movimento Democrático do Brasil (PMDB) 

de Mato Grosso, que pretende instituir novas normas reguladoras do trabalho 

rural e substituir os dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O referido Projeto de Lei insere a possibilidade do trabalhador rural 

receber remuneração de qualquer espécie, o que significa que o empregador 

rural poderá pagar seus empregados com a produção, comida ou habitação, 

por exemplo, mas não com salário. Da mesma forma, preveem a jornada de até 

12 horas diárias e venda das férias para o funcionário que residir no local de 

trabalho, dentre outras previsões. 

Deste modo, reforça a servidão no mundo do trabalho, revestido de 

legalidade, sob a justificação que se despreza usos e costumes e, de forma 

geral, a cultura do campo. O aludido argumento pretende simular o trabalho 

escravo, conferindo o empregador rural margem a situações legais para se 

furtar de qualquer responsabilidade.  

A publicação, Escravo, nem pensar! uma abordagem sobre trabalho 

escravo contemporâneo na sala de aula e na comunidade, da Repórter Brasil, 

retratou fielmente a triste realidade do trabalhador rural ao constatar que: 
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Para se defenderem, muitos empregadores utilizam argumentos 
como esse, tentando justificar a infração que cometeram. E comum 
dizerem que as condições de trabalho oferecidas em suas 
propriedades são hábitos da região ou fazem parte de algum tipo de 
tradição cultural. Ha ainda aqueles que resistem a obedecer às 
normas trabalhistas em relação a qualidade dos alojamentos ou da 
comida, por exemplo, alegando que o lugar onde os trabalhadores 
vivem e pior do que a situação encontrada no local de serviço. 
Essa e uma estratégia que tenta convencer a população e o poder 
público de que as normas trabalhistas devem tratar de forma 
diferente os trabalhadores, dependendo de sua origem e de sua 
qualificação. Porém, como vimos no capítulo 1, os direitos devem ser 
assegurados a todos os cidadãos (REPÓRTER BRASIL, 2012, p. 36). 

Ora, o objetivo da PL nº 6442/2016 é desmerecedor de compressão 

jurídica plausível. O elemento finalístico da reforma que se sugere beneficia, 

mais uma vez, o empregador, o produtor rural, responsável por números 

relevantes de resgates de trabalhadores rurais no país. 

Como se não bastasse, os políticos não poupam esforços para produzir 

modificações legislativas que beneficiam somente a parte mais forte da 

relação, como o Projeto de Lei do Senado nº 432/2013 e o Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 3842/2012, apensado ao Projeto de Lei da Câmara 

dos Deputados nº 2464/2015, que alteram a redação da Lei 10.803/2003, para 

reduzir as hipóteses de condição análoga à de escravo, afastando trabalho 

forçado ou a jornada exaustiva ou a sujeição a condições degradantes de 

trabalho. 

A tipificação penal insculpida na norma brasileira é respeitada pela 

Organização Internacional do Trabalho como marco internacional a ser 

seguido pelos demais países.  

Por outro lado, o conceito fechado de trabalho análogo à escravo 

previsto no artigo 149 Código Penal não se sustenta, por si só, no século XXI. 

De fato, quando se trata de crime, a interpretação é restritiva, em razão 

do princípio nullum crimen sine lege (não há crime sem lei anterior que o 

preveja), mas não impede que os operadores do direito façam a releitura e 

evolução do conceito perante o ordenamento jurídico para determinar o 

sentido e o alcance das normas ante a situação concreta. 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal interpretou num julgamento, 

em 2012, as situações análogas à escravidão, deixando claro que não apenas a 
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privação de liberdade constitui o ilícito penal, mas também as violações 

intensas e persistentes de direitos básicos que cheguem a afetar a livre 

determinação da vítima, conforme ora transcrito: 

EMENTA PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. 
ESCRAVIDÃO MODERNA. DESNECESSIDADE DE COAÇÃO DIRETA CONTRA 
A LIBERDADE DE IR E VIR. DENÚNCIA RECEBIDA. Para configuração do 
crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que se prove a 
coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da 
liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima “a 
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” ou “a condições 
degradantes de trabalho”, condutas alternativas previstas no tipo 
penal. A “escravidão moderna” é mais sutil do que a do século XIX e 
o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos 
constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-
se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como 
coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só 
mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente 
de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A 
violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima 
de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também 
significa “reduzir alguém a condição análoga à de escravo”. Não é 
qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho 
escravo. Se a violação aos direitos do trabalho é intensa e 
persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são 
submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições 
degradantes de trabalho, é possível, em tese, o enquadramento no 
crime do art. 149 do Código Penal, pois os trabalhadores estão 
recebendo o tratamento análogo ao de escravos, sendo privados de 
sua liberdade e de sua dignidade. Denúncia recebida pela presença 
dos requisitos legais (STF - Inq 3412 - Relator: Min. Marco Aurélio - 
Relatora p/ Acórdão: Min. Rosa Weber - Julgamento: 29/03/2012 - 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Publicação: Acórdão Eletrônico DJe-
222, Divulgação 09-11-2012, Publicação 12-11-2012). 

Logo, a privação de liberdade não é mais o elemento capital para 

configuração do trabalho análogo ao de escravo contemporâneo. Como 

salientou Lívia Mendes Moreira Miraglia: 

A partir da análise feita até aqui, forçoso aduzir que, como não há 
liberdade sem trabalho digno e nem trabalho digno sem liberdade, é 
inconcebível a prevalência do conceito restritivo de trabalho em 
condições análogas à de escravo com o intuito de caracterizá-lo tão-
somente nas hipóteses em que há restrição do direito de locomoção 
– apenas uma das facetas do direito de liberdade – do obreiro, pois 
não há que se falar em existência de liberdade no contexto de uma 
relação trabalhista degradante. Caso o trabalhador fosse, de fato, 
livre – tanto para eleger seu labor quanto para rescindir seu contrato 
de trabalho a qualquer tempo sem medo de padecer de fome –, de 
certo que não se submeteria a situação tão humilhante e vexatória 
(MIRAGLIA, 2008, p. 151). 
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Embora o crime previsto Código Penal brasileiro seja 

predominantemente encontrado em áreas rurais, as formas urbanas de 

escravidão também vêm alarmando e alertando para a tomada de 

providências na mesma proporção de seu crescimento. 

Importa destacar, em conclusão do que foi explicado que o trabalho 

escravo moderno, vai muito além da privação de liberdade, pois a 

vulnerabilidade do trabalhador, urbano ou rural, o torna refém do capital, 

tolhendo seu direito de livre escolha e o seu valor como pessoa, livre e digna. 

Nesse teor, as recentes leis trabalhistas sancionadas pelo presidente Michel 

Temer e demais proposições legislativas, em tramitação, constituem reformas 

in pejus, com o objetivo de reduzir ou extirpar do patrimônio jurídico do 

trabalhador os direitos assegurados pela legislação ordinária, notadamente.  

4 A importância do direito do trabalho na sociedade contemporânea 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 exprime a plena 

realização da cidadania. Os direitos dos trabalhadores, além de serem 

materialmente fundamentais, possuem status constitucional, no Brasil, desde 

1934.  

Como se nota, o Direito do Trabalho exerce papel fundamental, ao 

garantir condições mínimas de vida aos trabalhadores, assegurando a 

dignidade da pessoa humana e evitando abusos do capital e danos causados 

pela busca incessante do lucro, em especial àqueles que não detêm o poder 

econômico. 

A compreensão principiológica é fundamental para que o Direito do 

Trabalho não se transforme em números negativos para a economia e a 

salvação de todos os problemas existentes no país, como tentam fazer crer as 

mídias, empresários e políticos. O ramo justrabalhista é um direito social, por 

si só, que sobrevive para organizar o atual modelo de produção gerido, com 

princípios e normas próprias que visam garantir melhores condições de 

trabalho, inclusive sociais, ao trabalhador.  

De tal modo, a desconstrução gradual da Justiça do Trabalho já foi 

iniciada pela Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017 e Lei n.º 13.467, de 13 de 
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julho de 2017, pois as particularidades dessas normas, bem como as propostas 

citadas acima das casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, 

inscreve o país numa posição adversa e propícia o crescimento da escravidão 

contemporânea, direcionando para o esvaziamento do seu conceito, com o fim 

de inviabilizar as fiscalizações dessas situações de clandestinidade. 

Sendo assim, o processo lento e gradual para empreender esforços para 

eliminar qualquer forma de trabalho escravo passa pela transformação de 

qualquer sociedade de um país, a começar por apartar o entendimento que o 

escravo é somente o trabalhador negro que foi privado de liberdade e 

submetido aos mais diversos e cruéis maus-tratos, porquanto o escravo do 

século XXI não se amolda mais aos tempos de sua abolição. 

Nessa esteira, o regime escravocrata representa sequestro do corpo e 

alma do indivíduo inserido nessa estrutura perversa. E citando a lição de padre 

Fábio de Melo: 

O que podemos perceber é que a estrutura social em que estamos 
situados é fortemente marcada pelas relações que sequestram. É 
sequestro da subjetividade tudo aquilo que nos priva de nós 
mesmos. Até mesmo nas pequenas realidades, as mais simples, há 
sempre o riso de que estejamos abrindo mão de nossos valores em 
detrimento da vontade de sequestradores que em nada estão 
comprometidos com nossa realização humana. [...] É sequestro da 
subjetividade toda relação de trabalho que seja marcada pelo 
desrespeito à dignidade do trabalhador, forçando-o a se tornar mero 
mecanismo de produção, desconsiderando sua condição de ser 
humano que merece descanso e remuneração justa (MELO, 2008, p. 
20-39). 

A adaptação do Direito à realidade dos fatos é consequência das 

transformações sociais jurídicas e econômicas do seu povo, todavia o conjunto 

de reformas trabalhistas baseada, sobretudo, no status da economia não 

possui qualquer legitimidade, pois se estiver dentro do esperado pela 

economia, aplica-se a lei, mas se houver crise, afasta-se. 

Questionar validade de uma lei e sua compatibilidade com a 

Constituição do Estado (controle de constitucionalidade) é o mínimo a ser 

realizado como postura compatível com a efetivação do Estado Democrático 

de Direito. Em ulterior hipótese, verificar se as normas internas estão em 

conformidade com as Convenções e Tratados Internacionais ratificados pelo 
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Brasil (controle de convencionalidade) permite ampliar as possibilidades de 

trazer à tona a responsabilidade do governo por atos contrários as normas 

externas. 

Pode-se constatar, portanto, pelo exposto, que no Brasil atravessa-se 

um período em que muito se questiona o papel da Justiça do Trabalho na 

sociedade contemporânea. Contudo, a razão de ser do Direito do Trabalho é 

resguardar o trabalhador do detentor do poder econômico que com ele se 

subordina e diminuir esses contrastes sociais e econômicos. Dessa maneira, 

somente o fortalecimento da Justiça do Trabalho, evitará o vilipendiamento 

dos direitos sociais, bem como o comprometimento do poder público, além do 

engajamento da sociedade civil, organismos internacionais e operadores do 

direito para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária fundada nos 

postulados da Carta de 1988.  

5 Considerações finais 

A história do Brasil repassa pela exploração do trabalho escravo que 

vigorou por 388 anos, terminando com a Lei Áurea de 13 de maio de 1888 

promulgada pela Princesa Isabel. 

A Constituição de 1988 é um marco histórico na proteção dos Direitos 

Fundamentais no Brasil, concretizando a ruptura do regime militar anterior. 

Dentre eles, o inquestionável direito a não ser submetido a escravidão, nas 

formas clássicas ou contemporâneas. 

O Direito do Trabalho como direito social é uma das peças que compõe 

o Estado Democrático de Direito, sendo que a modernização ou flexibilização 

da legislação trabalhista realizada viola os postulados básicos inerentes ao 

princípio do Estado social de Direito e aos direitos fundamentais. 

Há ainda muito do velho Brasil que não demandava qualquer alteração 

na lei neste vasto território. Verifica-se que, apesar de todo o avanço da 

humanidade, existe uma cegueira social que não permite enxergar o caminho 

traçado: precarização e o esgarçamento do trabalho. 

O Estado brasileiro comprometeu-se a implementar diversas ações com 

a finalidade de erradicar o trabalho escravo muito antes da Constituição de 
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1988. Para isso, temos as normas internacionais como as Convenções da 

Organização Internacional do Trabalho, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Protocolo de 

Palermo de 2004, Convenção Americana de Direitos Humanos, entre outras, e 

um arcabouço jurídico de normas internas, a começar pela Constituição 

Cidadã, Consolidação das Leis Trabalhistas, Estatuto do Trabalhador Rural e 

outras leis infraconstitucionais que permitem assumir compromisso com a 

razão finalística do Direito do Trabalho: a proteção do trabalhador. 

Embora não seja o nosso intuito resgatar aqui toda a problemática a 

partir da discussão do tema, as derradeiras alterações consolidadas pelas Leis 

números 13.429, de 31 de março de 2017 e 13.467, de 13 de julho de 2017, 

com precaríssima proteção social, atenderam a reclamos econômicos 

transitórios do país, que favorecem apenas o lado mais forte da relação 

envolvida, mais precisamente, os interesses do detentor do capital, acima dos 

interesses do povo.  

Além disso, a redução das hipóteses de trabalho em condições análogas 

à de escravo reveladas nos Projetos de Leis nº 432/2013, nº 3842/2012 e n.º 

2464/2015, tem o intuito, na mesma linha, de amortizar a punição do 

empregador delituoso, já que se adota a tipificação do crime insculpido no 

artigo 149 do Código Penal brasileiro para buscar a reparação no Poder 

Judiciário. Ora, a restrição da locomoção do trabalhador não é o fator mais 

importante para a sua configuração, pois a dignidade da pessoa humana 

possui valor supremo na ordem jurídica, voltando-se para a plena realização 

da cidadania do indivíduo, sem requisitos ou condições. 

O resgate de um país melhor para todos, com condições mínimas para 

viver uma vida digna, solidária e justa (inciso I do artigo 3º da CR/88) e sejam 

respeitados os valores sociais do trabalho (inciso IV do artigo 1º da CR/88) não 

é simplório, porquanto houve a subversão dos princípios e função do Direito 

do Trabalho, onde o lucro justifica tudo, até mesmo a revisão do papel da 

jovem democracia pela sociedade politizada. 
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A erradicação do trabalho escravo é medida que se impõe juntamente 

com o inoculado no inconsciente coletivo que se trata de modo de trabalho 

lícito realizado por pessoa negra.  

A mudança deve ser muito antes cultural, por uma sociedade que 

empreende na melhoria do seu papel como cidadão e responsabiliza seu 

governo por suas ações e omissões. Pensa-se, portanto, que é crível recuperar 

a principal função Direito do Trabalho e do Estado Democrático de Direito: 

alcançar a justiça social, garantir a dignidade e imprimir-lhe melhoria 

progressiva das condições de vida e de trabalho de todos os cidadãos. 
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A CONFIGURAÇÃO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO EM 
RELAÇÕES DE TRABALHO COM SUPORTE CONTRATUAL VÁLIDO 

Flávia Maria da Silva Costa1 

Resumo: O estudo pretende abordar a configuração de trabalho em condições 

análogas à de escravo em relações de trabalho com suporte contratual válido. 

Apesar do que aponta o senso comum, demonstrar-se-á que o fato de estar 

em uma relação formalizada, com anotação na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS e pagamento de horas extraordinárias, não afasta a 

configuração do trabalho em condições análogas à de escravo, conforme 

previsto no art. 149, CP. Assim, analisam-se casos em que mesmo diante do 

suporte contratual não se esvazia as condições para a configuração do tipo, 

que tutela também a dignidade do obreiro. 

Palavras-chave: Trabalho em condições análogas a de escravo. Suporte 

contratual válido. Dignidade da pessoa humana 

1 Introdução 

O presente estudo restringir-se-á a analisar a configuração de trabalho 

em condições análogas à de escravo em relações de trabalho com suporte 

contratual válido. Para tanto, torna-se necessária a breve análise do conceito 

legal de trabalho em condições análogas à de escravo, no Brasil. 

Assim, demonstrar-se-á que o atual conceito de trabalho escravo é 

perfeitamente compatível com as hipóteses em que o trabalhador se encontre 

em relação de trabalho formalizada por meio de assinatura da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS e pagamento das horas extraordinárias 

laboradas com os adicionais cabíveis. Nesses casos, é possível inclusive 

observar a configuração do ilícito penal, dada a presença de jornada exaustiva 

e condições degradantes. 

                                              
1 Bacharel em Direito pela UFMG. Pós-Graduada em Direito do Trabalho e Direito Processual 
do Trabalho pelo Instituto de Educação Continuada (IEC – PUC Minas). Advogada. 
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Tal argumentação é possível, porque o tipo penal previsto no art. 149, 

CP, tutela não apenas a liberdade do trabalhador, mas também a dignidade da 

pessoa humana. Portanto, presente os habituais prolongamentos de jornada, 

bem como a supressão dos intervalos intra e interjornada, verificar-se-á a 

ocorrência de trabalho prestado em condições análogas à de escravo. 

Por fim, realizar-se-á uma breve análise de algumas atividades, que são 

reincidentes na referida infração trabalhista: serviços de vigilância patrimonial 

e frigoríficos. Assim, concluir-se-á que a adoção de formalidades relativas ao 

reconhecimento da existência da relação laboral não elide a configuração do 

trabalho em condições análogas à de escravo. A fim de alcançar tais objetivos, 

utilizar-se-ão principalmente dados secundários, pela análise de artigos 

nacionais e internacionais, livros, dissertações e doutrinas sobre elementos 

fundamentais para o referido estudo. 

2 Desenvolvimento 

2.1 O conceito brasileiro de trabalho em condições análogas à de 

escravo  

Inicialmente, cabe salientar que o trabalho em condições análogas à de 

escravo é uma relação de trabalho contaminada pela sujeição excessiva do 

obreiro. Entretanto, às vezes, acaba passando despercebida pela sociedade, 

porque se traveste das formalidades comuns às relações dignas de 

desenvolvimento da atividade laboral. Em alguns casos, os obreiros 

explorados possuem CTPS devidamente anotada, pagamento das horas 

extraordinárias laboradas com o respectivo adicional, dentre outros 

elementos. Assim, nem sempre a sujeição salta aos olhos da comunidade, 

tornando-a ainda mais difícil de ser combatida.  

Assim, faz-se necessário esclarecer que o conceito de trabalho em 

condições análogas à de escravo, no Brasil, atualmente, encontra-se tipificado 

no art. 149, CP, nos seguintes termos: 
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Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto:  (Redação dada pela Lei 
nº 10.803, de 11.12.2003) 
        Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003) 
        § 1o Nas mesmas penas incorre quem:  (Incluído pela Lei nº 
10.803, de 11.12.2003) 
        I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;  (Incluído pela 
Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 
        II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se 
apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o 
fim de retê-lo no local de trabalho.   (Incluído pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003) 
        § 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é 
cometido:        (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 
        I – contra criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003) 
        II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
origem.  (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

Nesse contexto, observa-se que o atual conceito de trabalho escravo 

contemporâneo adotado pelo Brasil encontra-se em consonância com o 

conceito adotado pela Organização Internacional do Trabalho – OIT, em suas 

convenções 29 e 105.  

Tais convenções versam sobre o trabalho forçado, suas formas e 

exceções admitidas. Pode-se dizer que o trabalho escravo é um gênero, do 

qual faz parte a espécie trabalhos forçados, conforme dispõe o art. 149, CP. O 

trabalho forçado é um trabalho involuntário, ou seja, para o qual o trabalhador 

não se apresentou de forma consciente e espontânea, conforme dispõe o art. 

2°, item 1, da Convenção 29, da OIT: 

1. Para fins desta Convenção, a expressão "trabalho forçado ou 
obrigatório" compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de uma 
pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido 
espontaneamente. 

Já, a Convenção 105 da OIT dispõe sobre a não utilização do trabalho 

forçado como mecanismo de coerção, punição ou discriminação: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#art149
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Art. 1º. Todo País-membro da Organização Internacional do Trabalho 
que ratificar esta Convenção compromete-se a abolir toda forma de 
trabalho forçado ou obrigatório e dele não fazer uso: 
a) como medida de coerção ou de educação política ou como punição 
por ter ou expressar opiniões políticas ou pontos de vista 
ideologicamente opostos ao sistema político, social e econômico 
vigente; 
b) como método de mobilização e de utilização da mão-de-obra para 
fins de desenvolvimento econômico; 
c) como meio de disciplinar a mão-de-obra; 
d) como punição por participação em greves; 
e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa. 

Ademais, o conceito adotado pelo Brasil demonstra-se como paradigma 

a ser adotado pelos demais países, conforme elogios obtidos na comunidade 

internacional. Isso se deve em primeiro lugar, pelo fato do país reconhecer a 

ocorrência em seu território do trabalho em condições análogas a escravo. 

Igualmente, pelo fato de ser um tipo penal, cujo texto abarca as mais 

sofisticadas facetas desse tipo de exploração humana. 

O referido tipo penal apresenta redação que é apta a abranger tanto os 

casos em que a liberdade do trabalhador é cerceada tanto fisicamente, quanto 

por circunstâncias morais, como no caso de suposta contração de dívida, e, 

por fim, aquelas situações em que há uma roupagem de licitude, através de 

suporte contratual válido, como se verifica nas hipóteses de jornada exaustiva 

ou condições degradantes de trabalho. 

Todavia, o texto normativo do art. 149, CP se encontra ameaçado pelos 

projetos de Lei 3842/2012 e 432/2013, ambos propostos pela bancada ruralista 

do Congresso. Tais propostas buscam restringir a abrangência do tipo penal, 

por meio da retirada das hipóteses de configuração daquele crime por meio 

de submissão a jornadas exaustivas ou prestação de serviço em condições 

degradantes.  

Desse modo, ocorrerá verdadeiro retrocesso social no que tange ao 

combate ao trabalho em condições análogas à de escravo, pois, seriam 

suprimidas do texto legal justamente aquelas hipóteses que mais se adequam 

ao modo de sujeição dos trabalhadores modernos. 

Nesse contexto, cabe ressaltar que o trabalho em condições análogas à 

de escravo constitui uma violação à integridade do trabalhador, já que o 

obreiro tem sua liberdade cerceada e não tem efetivado os mínimos direitos 
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trabalhistas. Verifica-se, portanto, que o tipo penal tutela não apenas a 

liberdade individual do trabalhador, mas, também sua dignidade. 

Nesse diapasão, vale observar que o conceito de trabalho escravo e sua 

configuração se apresentam de forma mais complexa do que no passado. Já 

não existe um certificado de propriedade daquela pessoa, embora ele ainda 

seja reduzido ao status de coisa. Nesse sentido, encontra-se a valiosa lição de 

BRITO FILHO (2004, p. 14): 

Podemos definir o trabalho em condições análogas à condição de 
escravo como o exercício do trabalho humano em que há restrição, 
em qualquer forma à liberdade do trabalhador, e/ou quando não são 
respeitados os direitos mínimos para o resguardo da dignidade do 
trabalhador. Repetimos, de forma mais clara, ainda: é a dignidade da 
pessoa humana que é violada, principalmente, quando da redução 
do trabalhador à condição análoga a de escravo. Tanto no trabalho 
forçado, como no trabalho em condições degradantes, o que se faz é 
negar ao homem direitos básicos que o distinguem dos demais seres 
vivos; o que se faz é coisificá-lo, dar-lhe preço, e o menor possível. 

No mesmo sentido, NASCIMENTO (2006, p. 18) desenvolve um conceito 

bastante elucidativo de trabalho escravo contemporâneo: 

Pode-se definir trabalho escravo moderno, forçado ou obrigatório, 
como sendo aquele em que há a completa subjugação do 
trabalhador, submetido a condições degradantes de trabalho, na 
qual há uma coerção física e moral, para que ele permaneça nessa 
condição. 

Assim, verifica-se que tanto o texto legal do art. 149, CP, quanto a 

doutrina convergem no sentido de que não é necessária a restrição da 

liberdade, para que se configure o crime de trabalho em condições análogas à 

de escravo. Ademais, não há qualquer óbice à sua configuração pelo simples 

fato de a relação de trabalho estar formalizada com a anotação da CTPS. 

Nesse diapasão, reitera-se que é perfeitamente possível a ocorrência de 

trabalho em condições análogas à de escravo, mesmo nas hipóteses em que a 

relação laboral esteja formalizada e haja adimplemento das horas 

extraordinárias e o devido adicional. Então, segue o próximo tópico, em que 

melhor se analisa a referida ocorrência do ilícito em relações de trabalho com 

suporte contratual válido. 
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2.2 A ocorrência de trabalho em condições análogas à de escravo em 

relações com suporte válido 

Conforme demonstrado no tópico anterior, o trabalho em condições 

análogas à de escravo constitui objeto de preocupação e combate, tanto por 

meio da legislação pátria quanto de convenções internacionais. Assim, o Brasil 

apresenta legislação apta ao combate da perpetração da forma mais indigna 

de prestação laboral: o trabalho em condições análogas à de escravo. 

Todavia, a ratificação das convenções da OIT e a adoção de um tipo 

penal apto a reconhecer as formas mais modernas de perpetração da 

escravidão contemporânea não tem sido óbice à verificação de tal prática. 

Nesse contexto, inclui-se não apenas as relações de trabalho informais e 

precariamente pactuadas, mas também aquelas sob o regime de um contrato 

válido.  

Mesmo nesses casos, a coação que o trabalhador sofre é tão grande que 

o impede de agir e exercer sua livre opção. Desse modo, mesmo diante das 

violações de direitos, ele se fixa àquele posto de trabalho, em que vivencia as 

mais diversas condições degradantes. 

Ao contrário do que muitos pensam o trabalho em condições de 

trabalho análogas à de escravo não se restringe à zona rural e atividades de 

lavoura e pecuária. O trabalho degradante acompanhou o êxodo rural e 

invadiu as cidades, sendo registrado no âmbito da construção civil, frigoríficos 

e vigilância patrimonial, dentre outras.   

Hodiernamente, notícias de fiscalizações que resgatam trabalhadores 

em condições tão indignas quanto aquelas vivenciadas no Brasil colonial têm 

ganhado as páginas dos jornais. Alojamentos precários, alimentação em 

péssimas condições de armazenamento, a vigilância ostensiva e restrição de 

realização de necessidades fisiológicas são realces do cotidiano do homem 

que vivencia a sujeição na relação de trabalho.  

Nesse contexto, o trabalho em condições análogas à de escravo tem 

sido flagrado nos ramos dos transportes coletivos, entrega de valores, 

mercadorias e vigilância, principalmente na hipótese de configuração de 
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jornada exaustiva e degradante. Nas autuações, os fiscais do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE são surpreendidos com a apresentação de 

documentos contábeis e de registro de ponto dos funcionários de tais 

empresas que demonstram a submissão de trabalhadores a jornadas 

extenuantes. Ainda, ao inspecionarem os locais de trabalho ou repouso, os 

fiscais são apresentados às mais diversas formas de precarização.  

Não raro, quando há autuações do MTE em que se verifica a ocorrência 

de trabalho em condições análogas à de escravo, o empregador fornece os 

registros de ponto dos seus empregados, em que fica clara a realização de 

horas extraordinárias com acréscimos de jornadas, além do limite legal. Assim, 

a conduta que deveria ser eventual, passa a ocorrer de forma reiterada no 

cotidiano do trabalhador. 

Nesse contexto, percebe-se claramente que a realização das horas 

extraordinárias não ocorre nos termos autorizados pela Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT e Constituição da República – CR. Por óbvio, verifica-se que 

não se trata de hipótese de acréscimo extraordinário destinado a suprir uma 

situação de força maior ou inabitual. Na verdade, trata-se da utilização de um 

obreiro para execução de tarefas que caberiam a mais de um.  

Além disso, a jornada pode ser prolongada não apenas em razão do 

desrespeito aos horários de entrada e saída no local de trabalho, mas também 

pela supressão total ou parcial dos intervalos intra ou interjonada. 

Comumente, o intervalo destinado à alimentação ou realização de 

necessidades fisiológicas do trabalhador são suprimidas total ou 

parcialmente. 

Desse modo, o obreiro passa a ser desrespeitado inclusive no que tange 

ao direito de recuperação de suas forças dentro da própria jornada de 

trabalho. Assim, percebe-se a violação de normas de saúde e segurança no 

trabalho, que são essenciais para o bem-estar e higidez da saúde do 

trabalhador. 

Noutro giro, a jornada pode ser considerada exaustiva quando há 

intensificação dessa, ou seja, há aceleração da produção além do tolerável 

pelos trabalhadores. Desse modo, aumentam-se as metas a serem atingidas 
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pelos trabalhadores, obtendo-se maior número de peças por unidade de 

tempo, o que pode implicar no esgotamento físico e mental do trabalhador.  

Ainda cabe ressaltar que, não raramente nesses casos, os obreiros ainda 

enfrentam péssimo meio ambiente de trabalho, seja pelas precárias 

instalações, seja pelo assédio moral vivenciado. Portanto, resta patente a 

configuração também da condição degradante, em que a atividade é 

desenvolvida. 

Essa hipótese abrange tanto os casos em que há instalações precárias 

no meio ambiente do trabalho, com fiação elétrica exposta ou ausência de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) indicados, quanto alojamentos 

sem as mínimas condições de higiene e segurança. 

Nesse contexto, o empregador ainda se vale de sua própria ganância 

para que aquele trabalhador, já em situação tão precária, absorva o discurso 

de submissão a condições degradantes, bem como jornada exaustiva. Isso 

ocorre ao afirmar que o prolongamento da jornada possibilita um substancial 

aumento da sua remuneração. 

Como mecanismo de desestímulo a exigência da prestação das horas 

extraordinárias, o legislador ainda instituiu um adicional, no caso de sua 

realização. Todavia, nem mesmo esse acréscimo pecuniário tem obstado a 

ação dos novos escravagistas contemporâneos, que submetem seus 

trabalhadores a prestação de serviço em jornadas exaustivas e em condições 

degradantes. 

A limitação da jornada apresenta fundamentos das mais diversas 

searas: biológico, econômico e social. Portanto, quando verificada a jornada 

exaustiva apta a configurar uma situação de trabalho em condições análogas 

à de escravo, o prejuízo será em primeiro momento do trabalhador, mas 

mediatamente também da comunidade na qual se insere. 

A referida exploração humana que se externa na sujeição do 

trabalhador ao tomador do trabalho é incompatível com princípios 

fundamentais da República, dignidade da pessoa humana e o valor social do 

trabalho, bem como incompatível com o Regime Democrático. Sobre o tema 

vale assinalar a lição de ABRAMO (2013, p. 367): 



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

41 

Em outras palavras, o conceito de trabalho decente acrescenta, à 
noção de anteriormente já consolidada de um emprego de 
qualidade, as noções de direitos (todas as pessoas que vivem do seu 
trabalho são sujeitos de direitos e não apenas aquelas que estão no 
setor mais estruturado ou formalizado da economia), proteção 
social, voz e representação. Reafirma que existem formas de 
emprego e trabalho consideradas inaceitáveis e que devem ser 
abolidas, como o trabalho infantil e todas as formas de trabalho 
forçado, obrigatório ou degradante. Afirma a necessidade imperiosa 
de reduzir os défices de trabalho decente na economia informal e de 
avançar no sentido de uma progressiva formalização. 

Assim, conforme a doutrinadora assevera o direito ao trabalho não é 

apenas direito a um trabalho qualquer, mas a uma ocupação digna, que o 

torne sujeito de direitos. Entretanto, isso não ocorre em uma relação de 

trabalho em que se submete a jornadas exaustivas e condições degradantes, 

mesmo que seja formalizada e haja a monetarização da sua exaustão. 

2.3 Algumas atividades incidentes em trabalho em condições análogas 

à de escravo: frigoríficos e transporte de valores. 

Neste tópico, analisar-se á em breves linhas a ocorrência de trabalho 

em condições análogas à de escravo em frigoríficos e em serviço de transporte 

de valores. Embora se trate de atividades bastante distintas entre si, em seu 

desenvolvimento têm sido realizados flagrantes de trabalhadores submetidos 

a condições de trabalho análogas à de escravo.  

 Os frigoríficos usualmente se localizam em áreas mais distantes dos 

grandes centros, o que usualmente lhes confere uma facilidade para o 

desenvolvimento da atividade de forma clandestina e gera uma dificuldade de 

fiscalização até mesmo naqueles pertencentes a grandes grupos econômicos. 

Além do meio ambiente já asfixiante e frio, os trabalhadores são 

submetidos a jornadas exaustivas, tanto pela prorrogação do tempo de 

trabalho quanto pelo ritmo demasiadamente acelerado das esteiras em que 

desossam as carnes, por exemplo.  

Além disso, os empregados ainda precisam estar em constante estado 

de alerta, pois, lidam com objetos cortantes e pontiagudos durante o trabalho. 

Assim, qualquer movimento não calculado pode significar um acidente, que 

pode resultar em mutilações e até mesmo morte. 
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O ambiente intensamente frio aliado à realização de movimentos 

repetitivos, baixa possibilidade de interação entre os funcionários e a pressão 

por produtividade tem levado ao adoecimento de trabalhadores desse setor. 

Assim, muitos trabalhadores são afastados do serviço por depressão e 

doenças osteomusculares2.  

O trabalho em frigoríficos se torna exaustivo não apenas quando há 

prolongações de jornadas de forma habitual, mas também em razão da 

intensidade do ritmo em que o serviço é realizado. O tempo da realização de 

tarefa é o tempo para o qual a esteira que transporta a carne foi programada.   

Outros fatores que tornam as condições de tal atividade degradantes 

são a exposição constante a facas, serras e outros instrumentos cortantes, a 

realização de movimentos repetitivos, que podem culminar em doenças e 

lesões, a pressão psicológica para atender o ritmo estimado de produção. 

Todavia, essa realidade pode ser mudada, por exemplo, reduzindo o 

ritmo de trabalho, inserindo pausas ao longo da jornada e introduzindo 

inovações tecnológicas. A melhoria das condições de trabalho em frigoríficos 

é algo possível de ser realizada e muito necessária.  

Ante tantos perigos à higidez física e psicológica do trabalhador, tem-

se a impressão de que o trabalhador se encontra desamparado pela legislação 

pátria. Contudo, isso não procede. O art. 253, da Consolidação das Leis 

Trabalhistas – CLT determina a realização de intervalos de vinte minutos a 

cada uma hora e quarenta minutos trabalhados, que são as conhecidas pausas 

para recuperação térmica. 

Também há que se falar na Norma Regulamentadora 17 (NR 17) que versa 

sobre ergonomia, especificamente no que tange atividades que 

sobrecarregam o pescoço, membros superiores e inferiores, pescoço e costas. 

Contudo, o que se verifica na prática é o reiterado descumprimento de tais 

disposições protetivas da saúde, em favor do aumento dos percentuais de 

lucro pelos frigoríficos. 

                                              
2 Disponível em: < http://www.escravonempensar.org.br/wp-
ontent/uploads/2013/03/upfilesfolder_materiais_arquivos_moendo_gente_final.pdf>. Acesso 
em: 26/08/2017 
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No Brasil, no que tange ao reconhecimento das jornadas exaustivas há 

o óbice da tolerância à prática rotineira de horas suplementares. As 

remunerações usualmente baixas são maquiadas pelo acréscimo dos valores 

adimplidos em razão da prorrogação da jornada. 

O trabalhador é levado a acreditar que a realização de sobrejornada é 

uma forma de aumentar ou manter o seu poder aquisitivo, e reduzir os riscos 

de demissão. Nesse contexto, ao trabalhador que excede habitualmente o 

limite de jornada sofre prejuízos ao exercício da sua dignidade, bem como um 

processo de adoecimento que pode se agravar. 

Enfim, além dos prejuízos à saúde, o trabalhador, cuja jornada é 

reiteradamente prolongada ainda apresenta menos tempo para o convívio em 

família e lazer.  

Nessa mesma situação de jornadas extenuantes, encontra-se a situação 

de alguns trabalhadores de transporte e guarda de valores. Embora se trate 

de uma atividade desenvolvida em áreas urbanas, dada a dinâmica do serviço, 

que consiste no transporte de valores de um estabelecimento a outro, ou no 

próprio prédio dos bancos, torna-se difícil a visibilidade pela sociedade das 

condições degradantes a que os vigilantes e transportadores se submetem.  

Nesse contexto, trabalhadores laboram em jornadas exaustivas, não 

apenas com o prolongamento de jornada, mas também com a supressão de 

intervalos destinados à alimentação e necessidades fisiológicas. Em alguns 

casos, tanto a refeição quanto as necessidades precisavam ser feitas dentro 

dos próprios veículos, em que se realizava o transporte dos valores. 

Outro fator relevante observado na prestação do serviço era a ausência 

de ventilação adequada nos veículos. As janelas eram vedadas e não havia ar 

condicionado em vários veículos. Assim, aliada às vestimentas já pesadas, 

impunha-se intenso calor aos obreiros3. 

                                              
3 Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2014/06/mpf-denuncia-donos-de-uma-
empresa-de-transporte-de-valores-por-trabalho-escravo/>. Acesso em: 26/08/2017 
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Nesse contexto, vale colacionar o seguinte excerto de reportagem 

veiculada no site do Ministério Público Federal – MPF4 sobre a realização de 

necessidades fisiológicas pelos trabalhadores de empresa de transporte de 

valores durante flagrante realizado pela fiscalização do trabalho: 

Algumas das vítimas relataram que levavam garrafas pet, dentro dos 
veículos, para satisfazer suas necessidades fisiológicas, pois não 
havia intervalos ou uma organização do trabalho que permitisse o 
gozo de direitos básicos, como o de ir ao banheiro quando 
necessário. 
(...) 
O próprio local destinado à garagem dos carros-fortes também 
possuía pouca ventilação, com alta concentração de monóxido de 
carbono. Havia apenas dois mictórios para utilização por mais de 80 
funcionários e o refeitório chegou a ter ratos em determinada 
ocasião, conforme relatou um dos empregados. 

Todos os fatores elencados contribuem para que o trabalhador seja 

levado à exaustão, prejudicando tanto sua saúde física quanto mental. Assim, 

violam-se leis e normas de saúde e segurança no trabalho, pondo os 

trabalhadores em situação de adoecimento.  

 Em que pese a monetarização das prolongações de jornadas, por meio 

do pagamento das horas trabalhadas em excesso com o respectivo adicional, 

a dignidade do trabalhador ainda é atingida. Ele se torna mais frágil e mais 

suscetível de sofrer adoecimento e acidentes de trabalho. 

Dessa forma, percebe-se que a realidade demonstra que apesar de 

atendidas as formalidades legais na contratação do indivíduo, este é tratado 

com desrespeito em um ambiente em condições degradantes e submetidos a 

jornadas extenuantes, violando frontalmente o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

3 Conclusão  

A leitura do presente artigo permite compreender a configuração do 

trabalho em condições análogas à de escravo não apenas em caso em que haja 

                                              
4  Disponível em: < http://www.prmg.mpf.mp.br/imprensa/noticias/criminal/mpf-denuncia-
donos-de-uma-empresa-de-transporte-de-valores-por-trabalho-escravo>. Acesso em: 
21/10/2017 

http://www.prmg.mpf.mp.br/imprensa/noticias/criminal/mpf-denuncia-donos-de-uma-empresa-de-transporte-de-valores-por-trabalho-escravo
http://www.prmg.mpf.mp.br/imprensa/noticias/criminal/mpf-denuncia-donos-de-uma-empresa-de-transporte-de-valores-por-trabalho-escravo
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uma relação de trabalho totalmente informal, mas também em relações em 

que haja suporte contratual válido. Assim, ainda que haja anotação da CTPS 

do obreiro e pagamento das horas extraordinárias prestadas e respectivos 

adicionais, é possível a configuração do ilícito do art. 149, CP. 

Ademais, conforme doutrina citada ao longo do presente estudo, o tipo 

penal previsto no art. 149, CP se destina a tutelar não apenas a liberdade 

individual do trabalhador, mas também sua dignidade. Portanto, a redação 

daquela norma não possui qualquer óbice para a configuração do trabalho 

escravo contemporâneo, mesmo em relações com suporte contratual válido. 

Nesse sentido, ainda foi possível ilustrar tais ocorrências a partir do 

panorama de algumas autuações de frigoríficos e transportadora de valores, 

em que as jornadas exaustivas e degradantes restaram configuradas, e 

amoldaram-se ao disposto no art. 149, CP. Desse modo, a violação da 

dignidade da pessoa humana restou demonstrada naquelas situações ainda 

que a relação de trabalho estivesse devidamente formalizada e tenham sido 

pagos as horas extraordinárias e seus respectivos adicionais. 
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TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO SOB A PERSPECTIVA DO MEIO 
AMBIENTE DO TRABALHO DEGRADADO 

Camilla de Lellis Mendonça1 

 

Resumo: O Trabalho Escravo Contemporâneo é instrumento de medida 

negativa do desenvolvimento humano de um país, sobretudo no que se refere 

ao conceito do trabalho decente. O presente estudo teve como objetivo avaliar 

as condições do meio ambiente de trabalho urbano frente ao modelo 

escravista, bem como problematizar de que maneira a violação aos direitos 

humanos contribui para a sua degradação. Por meio de pesquisa bibliográfica 

e documental, demonstramos a afronta aos preceitos constitucionais, o que 

reforça a importância de elaboração de novas diretrizes para o enfrentamento 

desta questão. 

Palavras-chave: Trabalho escravo contemporâneo urbano. Meio ambiente do 

trabalho. Direitos humanos. Trabalho decente. 

1 Introdução 

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 149, o trabalho 

escravo é caracterizado como aquele que “submete o indivíduo a trabalhos 

forçados ou jornada exaustiva, sujeitando-o a condições degradantes de 

trabalho ou restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 

dívida contraída com o empregador ou preposto” (BRASIL,1940). Segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho forçado ou obrigatório 

é definido como sendo “o serviço exigido de um indivíduo mediante ameaças 

ou pena qualquer e para o qual o indivíduo não se oferece voluntariamente” 

(C029..., 2017). 

Na visão de Sento-Sé (2001, p. 2), o trabalho escravo contemporâneo é 

conceituado como 

                                              
1 Advogada trabalhista graduada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). E-mail: 
camilla.lellis@gmail.com 
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aquele em que o empregador sujeita o empregado a condições de 
trabalho degradantes, inclusive quanto ao meio ambiente em que irá 
realizar sua atividade laboral, submetendo-o, em geral, a 
constrangimento físico e moral que vai desde a deformação do seu 
consentimento ao celebrar o vínculo empregatício, passando pela 
proibição imposta ao obreiro de resilir o vínculo quando bem 
entender, tudo motivado pelo interesse mesquinho de ampliar os 
lucros às custas da exploração do trabalhador. 

Essa nova configuração dada à escravidão contemporânea frente ao 

modelo colonial, em que comumente vêm à mente o tráfico negreiro, 

pelourinhos e todo o tipo de violência física e psíquica promovida como 

caráter exemplar aos outros escravos, mascarou por décadas a realidade de 

que a abolição da escravatura não ocorreu de fato em 1888, por meio da Lei 

Áurea. Nesse sentido, após o decreto essa lei, em um primeiro momento, a 

zona rural continuou sendo palco do trabalho escravo remodelado 

(GIRARDI et al., 2016), haja vista que o Brasil é um país historicamente marcado 

pela questão agrária. 

Adicionalmente à ligação entre trabalho escravo e questão agrária 
atuais, esta relação também é histórica e está alicerçada na forma 
extremamente concentradora (de poder e terra) e altamente 
exploradora do trabalho no campo que configura a questão agrária 
brasileira. (GIRARDI et al., 2016, p. 2). 

Todavia, hoje, o trabalho escravo contemporâneo não se restringe ao 

meio rural e não faz distinção de cor ou nacionalidade. Conforme será 

demonstrado adiante, trata-se um fenômeno que tem crescido 

substancialmente nas áreas urbanas (ACOMPANHE..., 2016) e que abarca a 

população pobre, seja ela pertencente a qualquer etnia, nacional ou 

estrangeira. Nesse sentido, os principais alvos dos aliciadores são 

trabalhadores brasileiros com baixíssima instrução (SMARTLAB, 2017), bem 

como os imigrantes, em especial os bolivianos (PATUSSI, 2005). 

As vítimas do trabalho escravo contemporâneo não têm sua liberdade 

de ir e vir tolhida por açoites, como ocorria à época da escravidão negra, mas 

por superendividamento, ameaças, servidão, dependência química provocada 

pelos donos das propriedades e violência nas mais variadas formas. Esses 

trabalhadores em condição análoga à de escravo, têm seus direitos humanos 

severamente afrontados e são inseridos em um meio ambiente do trabalho 
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hostil, temerário, onde há total impossibilidade de se prosperar a higidez do 

trabalhador.  

Nesse contexto, o presente estudo tratará da degradação do meio 

ambiente do trabalho correlacionada à conjuntura do trabalho escravo 

contemporâneo urbano. Para tanto, por meio de levantamento bibliográfico e 

documental, tem-se, no primeiro capítulo, o apontamento das principais 

características deste fenômeno, bem como as regiões de maior incidência.  

Na sequência, no tópico 2, apresenta-se o conceito do meio ambiente 

do trabalho aplicado à questão do escravagismo contemporâneo a fim de 

delinear os aspectos normativos pertinentes a este instituto. No capítulo 

derradeiro, têm-se elencadas as principais repercussões sociais e legais 

relativas à responsabilidade civil do empregador enquanto degradador do 

meio ambiente do trabalho bem como os impactos gerais deste fenômeno que 

recaem sobre o país. Toda esta análise, arrimada à noção de direitos humanos, 

do trabalho decente2 e do meio ambiente do trabalho, tem como objetivo 

fomentar a discussão relacionada ao trabalho escravo contemporâneo sob a 

ótica do meio laboral no qual está inserido, de modo a problematizar de que 

maneira a degradação do ambiente colabora para a construção desse 

instituto. 

2 Trabalho escravo contemporâneo urbano: características e regiões de 

incidência 

O trabalho escravo contemporâneo conduzido e reproduzido no meio 

rural tem como mão de obra majoritária nordestinos e nortistas (SMARTLAB, 

2017). Por outro lado, aquele que se edifica e propaga-se nos grandes centros 

urbanos abarca não só os brasileiros natos, mas também, em grande medida, 

os imigrantes, entre os quais destacamos os bolivianos.  

                                              
2 O Trabalho Decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos da OIT:(i) 
liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (ii) eliminação 
de todas as formas de trabalho forçado; (iii) abolição efetiva do trabalho infantil; (iv) 
eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação, a 
promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e o 
fortalecimento do diálogo social (OIT, 2017). 
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Muitos são os motivos que corroboram para o fluxo migratório de 

bolivianos ao Brasil, sendo os mais relevantes a instabilidade política e a 

miséria em diversas regiões da Bolívia, a estrutura social e econômica 

deficitária deste país e a extensa fronteira entre os dois países, que torna o 

deslocamento mais barato em relação a outros países (FERNANDES; PATARRA, 

2011, p. 73). Os autores revelam (2011, p. 74) que esses imigrantes bolivianos 

inseridos nesse contexto são, em sua maioria, jovens, solteiros, com nível 

médio de instrução. Todavia, ao adentrar o país, o fazem de forma ilegal, pois 

ainda que a Bolívia esteja em processo de adesão como Estado Parte do 

Mercado Comum do Sul, o qual prevê a livre circulação de pessoas, o Estatuto 

do Estrangeiro (BRASIL, 1981)3 só permite a entrada de mão de obra 

especializada e de empreendedores. 

Estudos de caso realizados por meio do projeto “Espaços migratórios e 

problemática ambiental no Mercosul”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos 

de População (NEPO) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e o 

Laboratoire Population Environnement Développement (LPED-IRD) 

evidenciam a peculiaridade dos bolivianos no Brasil, especialmente no setor 

têxtil. 

Os bolivianos se concentram de maneira muito forte na metrópole 
(paulista). [...] As razões que podem ser aventadas têm a ver com dois 
elementos ligados. A migração boliviana no Brasil (fora da migração 
caso 1) é uma migração recente, e a migração em São Paulo é muito 
ligada a uma atividade especifica: a confecção. (DO CARMO; FUSCO; 
SOUCHAUD, 2007, p. 20). 

O estado de vulnerabilidade social em que os bolivianos estão 

submetidos em seu país motivam estes estrangeiros enfrentarem longas 

viagens, seja por tráfico de migrantes ou de pessoas4, rumo, principalmente, à 

capital paulista. Ao chegarem ao Brasil, aceitam ofertas de subempregos, 

                                              
3Artigo 16, par único: “A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-obra 
especializada aos vários setores da economia nacional, visando à Política Nacional de 
Desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, ao aumento da produtividade, à 
assimilação de tecnologia e à captação de recursos para setores específicos” (BRASIL, 1981). 
4 Quando o imigrante busca, por sua iniciativa, alguém para facilitar sua travessia ao Brasil, 
tem-se configurado, grosso modo, o tráfico de migrante. Quando é persuadido a migrar com 
base em falsas propostas feitas por aliciadores, tem-se o chamado tráfico de pessoas. 
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sujeitando-se à condição de “cama adentro”, que consiste em trabalhar, comer 

e dormir no local de trabalho.  

Em relação aos brasileiros, o perfil das vítimas do fenômeno do trabalho 

escravo contemporâneo foi estabelecido por meio de dados coletados de 2003 

a abril de 2017 pelo “Observatório Digital do Trabalho Escravo”. De acordo com 

o banco de dados, os egressos são, predominantemente, homens (94,89%), 

pardos (48,37%), analfabetos ou com baixo grau de instrução (72,56%) e jovens 

entre 18 e 32 anos (52,8%). Ainda de acordo com dados divulgados pelo 

Observatório, os trabalhadores brasileiros que realizam migrações internas 

são, em sua maioria, naturais das regiões Norte e Nordeste. Em relação ao local 

do resgate, predominam-se o Sudeste e Centro-Oeste (SMARTLAB, 2017).  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), lançou, no segundo 

semestre de 2017, a plataforma do “Atlas da Vulnerabilidade Social”, a qual 

possibilita a consulta acerca da vulnerabilidade social dos brasileiros, bem 

como a prosperidade social por região (IVS, 2017). No que se refere ao critério 

da naturalidade predominante dos trabalhadores brasileiros vulneráveis, de 

acordo com a Tabela 1, entre os anos 2000 e 2010, a população do Nordeste 

saiu da qualidade de “alta” para “média” vulnerabilidade, mantendo o índice 

neste patamar até 2015. Em 2000, os nortistas apresentavam vulnerabilidade 

social “muito alta”, a qual foi reduzida gradativamente até 2015, ano em que 

passou à qualidade de “baixa” vulnerabilidade social. 

Tabela 1 – Índice de vulnerabilidade das regiões Norte e Nordeste de 2000-

2015 

MACRORREGIÃO ANO IVS* MACRORREGIÃO ANO IVS* 

Nordeste 2000 0,561 Norte 2000 0,611 

Nordeste 2010 0,408 Norte 2010 0,438 

Nordeste 2011 0,338 Norte 2011 0,346 
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Nordeste 2012 0,315 Norte 2012 0,317 

Nordeste 2013 0,309 Norte 2013 0,325 

Nordeste 2014 0,307 Norte 2014 0,296 

Nordeste 2015 0,311 Norte 2015 0,298 

Fonte: Atlas da Vulnerabilidade Social (IVS, 2017). 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 

Legenda: * Como ler o IVS: de 0,0 a 0,2 – muito baixa; de 0,201 a 0,3 – baixa; de 0,301 a 
0,4 – média; de 0,401 a 0,5 – alta; de 0,501 a 1,0 – muito alta. 

Quanto ao local de resgate predominante, a Tabela 2 indica que tanto a 

região Sudeste, quanto a Centro-Oeste, apresentavam, no ano de 2000, “baixo” 

índice de prosperidade social. A partir de 2010, ambas passaram à qualidade 

de “muito alta” prosperidade social, característica que se manteve até o ano 

de 2015. 

Tabela 2 – Índice de prosperidade social das regiões Sudeste e Centro-Oeste 

de 2000-2015 

MACRORREGIÃO ANO 
PROSPERIDADE 

SOCIAL 
MACRORREGIÃO ANO 

Sudeste 2000 Baixo Centro-Oeste 2000 

Sudeste 2010 Muito Alto Centro-Oeste 2010 

Sudeste 2011 Muito Alto Centro-Oeste 2011 

Sudeste 2012 Muito Alto Centro-Oeste 2012 

Sudeste 2013 Muito Alto Centro-Oeste 2013 

Sudeste 2014 Muito Alto Centro-Oeste 2014 

Sudeste 2015 Muito Alto Centro-Oeste 2015 

Fonte: Atlas da Vulnerabilidade Social (IVS, 2017). 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 
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Nesse sentido, esses trabalhadores são estimulados a buscarem 

empregos em outras regiões e encontram na figura do aliciador ofertas que 

supostamente são boas oportunidades, carregando a ilusão de que 

trabalharão em um meio ambiente de trabalho saudável. Porém, o objetivo 

principal das empresas que praticam a escravização “remodelada” é a máxima 

extração da mais-valia. Orione e outros (2016, p. 375) conceituam a mais-valia 

como o valor gerado ao empregador a partir da expropriação do trabalho 

alheio. Assim, não rara a situação em que o trabalhador é submetido ao 

cumprimento de jornadas de trabalho extenuantes, de até 18 horas por dia, 

violando direitos indisponíveis do homem de descanso e lazer, com o intuito 

de fazê-lo alcançar produtividade extremada.  

A superexploração a que é submetida o trabalhador vem, muitas vezes, 

acompanhada de perseguições por parte do subordinador, de modo que os 

obreiros se tornam frequentes vítimas de assédio moral5 e sexual6, culminado 

em um ambiente de trabalho hostil. A própria hierarquia entre empregador e 

empregado, ou entre empregados estratificados, favorece o aparecimento 

dessas formas de violência. 

Tal como ocorre no meio rural, as formas de aliciamento do trabalho 

escravo contemporâneo urbano são bastante parecidas: os aliciadores 

oferecem oportunidades de empregos com remuneração razoável e boas 

condições de trabalho. Porém, quando os trabalhadores chegam ao local, 

percebem que a oferta não corresponde à realidade.   

Destarte, estando o trabalhador afeto por necessidades básicas, 

carregando poucas roupas, com fome, sede e sem um local para dormir, torna-

                                              
5 O assédio moral se configura pela insistência impertinente, com propostas, perguntas ou 
pretensões indevidas. Resulta de um conjunto de atos, não perceptíveis pelo lesado como 
importantes em um primeiro momento, mas que, na sequência, unidos, destinam-se a expor 
a vítima a situações incômodas, humilhantes e constrangedoras. Identifica-se na ocorrência 
de comportamentos comissivos ou omissivos que humilham, constrangem e desestabilizam o 
trabalhador, afetam a autoestima e a própria segurança psicológica, causando estresse ou 
outras enfermidades (PEDUZZI, 2007). 
6 O assédio sexual, quando no âmbito da relação de trabalho, ocorre, quase sempre, em 
desfavor de mulheres (MORAIS, MÚRIAS, MAGALHÃES, 2014). De acordo com os autores, o 
assédio sexual divide-se em duas espécies: por chantagem, quando da ocorrência de abuso 
de autoridade, ameaça de perda de benefício ou de perda de emprego; ou por intimidação, 
quando associados a práticas ofensivas e humilhantes. 
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se mais vulnerável aos abusos do empregador, submetendo-se a alimentação 

de má qualidade e moradia precária, muitas vezes no próprio local de 

trabalho, sem infraestrutura adequada ao seu descanso e higiene.  

No caso dos imigrantes inseridos no trabalho escravo urbano, o estigma 

social da condição de estrangeiros, bem como a ilegalidade dessas pessoas no 

Brasil, são elementos que contribuem para a permanência na condição 

análoga à de escravo. O temor de serem deportados7 ao país de origem e 

sofrerem as sanções derivadas desta ilegalidade, conforme preleciona os 

artigos 50 a 53 da Lei no 13.445 (BRASIL, 2017) e artigos 57 a 64 da Lei no 6.815 

(BRASIL, 1980), levam esses trabalhadores a submeterem-se às condições 

degradantes do trabalho escravo em vez de denunciá-lo. 

Nesse sentido, Patussi (2005, p. 217) aponta que    

a grande maioria dos bolivianos trabalha e mora no mesmo local 
insalubre onde estão instaladas as oficinas de costura, o que traz 
sérios problemas para a saúde. Um dos mais graves é a tuberculose. 
Uma jornada normal, no ramo da costura, é de 12 a 14 horas diárias, 
mas muitos trabalham das 7h à 0h. Um imigrante que não quis se 
identificar declarou: “eu não podia reclamar, não podia fazer valerem 
os meus direitos porque eu pensava que não tinha nenhum. Eu não 
tinha documento aqui.  

De acordo com dados extraídos do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) relativos às ações de fiscalização pelos auditores fiscais do trabalho, de 

2010 a 2016, 35% dos trabalhadores resgatados no estado de São Paulo eram 

imigrantes, sendo a indústria têxtil o setor de maior ocorrência: 

O setor que mais foi alvo das ações fiscais do MTE no estado de São 
Paulo neste mesmo período foi o de confecção e vestuário (36% das 
ações), seguido da construção civil (20%), agricultura (13%), comércio 
varejista de vestuário (8%) e produção florestal (8%). Juntos, apenas 
estes cinco setores respondem por 85% das ações de combate ao 
trabalho escravo em território paulista (35%..., 2017). 

Em Goiás, no ano de 2016, na cidade de Guapó, foram resgatados 21 

trabalhadores brasileiros em um canteiro de obras de construção de unidades 

habitacionais. Sobre as condições do meio ambiente do trabalho a que 

                                              
7 A deportação é a pena atribuída àquele que adentra o território nacional de forma 
clandestina. 
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estavam submetidos, segue o relato do auditor fiscal coordenador da 

operação: 

Eles estavam dormindo no chão, sobre pedaços de espumas velhas e 
alguns sequer tinham colchões. Os alojamentos estavam bastante 
sujos e também não dispunham de chuveiros, mobília e utensílios de 
cozinha. Dois alojamentos estavam com fornecimento de água e 
energia cortado por falta de pagamento (MINISTÉRIOS..., 2017). 

Na Bahia, também em 2016, em Ilhéus, os auditores fiscais fiscalizaram 

uma empresa de pintura e outras atividades de construção civil, situação em 

que foram identificados mais cinco casos: 

O alojamento da empresa apresentava péssimas condições de 
higiene. No local, não havia camas. Os colchões foram comprados 
pelos próprios trabalhadores, e a comida, além de não ser adequada, 
era comprada, desde março, pelo encarregado da obra com recursos 
próprios. Ele contou ter gasto R$ 2 mil, não ressarcidos pela empresa. 
[...] Este é o segundo resgate de pessoas em condições análogas à de 
escravo em Ilhéus neste mês. No dia 9 de junho, oito trabalhadores 
sem Carteira de Trabalho assinada e sem receber salário foram 
localizados na cidade. No local de trabalho, o banheiro não tinha 
condições de uso. O refeitório era inadequado para refeições e a 
água, imprópria para consumo (TRABALHADORES..., 2016). 

Em Boa Vista, capital de Roraima, em abril de 2017, seis trabalhadores 

estrangeiros mantidos em condições análogas a de escravo foram resgatados 

de uma empresa prestadora de serviços de coleta de entulho e de locação de 

estruturas metálicas de tendas para eventos.  Eram quatro venezuelanos e dois 

cubanos, sendo a maioria em situação ilegal no país. Segundo o auditor fiscal 

coordenador desse resgate, os imigrantes eram submetidos a jornadas 

extenuantes, percebiam salários abaixo do mínimo legal, e residiam em locais 

sem infraestrutura adequada. 

A tarefa deles era carregar, descarregar, montar e desmontar as 
estruturas fornecidas aos eventos em Boa Vista e também em outras 
cidades do estado. [...] Para dar conta da demanda, eles eram 
submetidos a frequentes jornadas além do limite legal (oito horas 
por dia, acrescidas de duas horas extras), inclusive em domingos e 
feriados. Como não tinham documentos, não passaram por exames 
médicos nem tiveram a carteira de trabalho assinada. E a 
remuneração era inferior ao salário mínimo – entre R$ 400 e R$ 500 
por mês. [...] Não havia camas, apenas colchões no chão e duas redes. 
No local, havia ainda uma pia de cozinha, um fogão com botijão de 
gás e uma prateleira sem portas para guardar a comida, que era 
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escassa. O telhado tinha problemas que causavam alagamentos 
quando chovia e acesso de insetos. Não havia porta no banheiro e as 
ligações elétricas e de água, feitas pelos próprios trabalhadores, 
eram clandestinas (SEIS..., 2017).  

De acordo com informações prestadas pelo MTE, no ano de 2015, mais 

de mil trabalhadores foram resgatados, estando a maioria das vítimas 

localizada em áreas urbanas, concentrando 61% dos casos (ACOMPANHE..., 

2016). Conforme os relatos, percebe-se que as irregularidades e atos ilícitos 

repetem-se nas ocorrências. As jornadas extenuantes, os direitos trabalhistas 

sonegados, a baixa remuneração, a moradia no local de trabalho em péssimas 

condições, a alimentação precária e a restrição da liberdade são 

características presentes no meio ambiente do trabalho do empregado em 

situação análoga a de escravo.  

3 Meio ambiente do trabalho: conceito, aspectos constitucionais, OIT, leis 

infraconstitucionais 

A Lei 9.638/81, a qual trata da Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA) brasileira, define o meio ambiente de forma ampla em seu artigo 3º, I, 

como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas 

(BRASIL, 1981). No âmbito constitucional, por influência da Declaração de 

Estocolmo8, tal conceito foi expressamente recepcionado na medida em que o 

artigo 225 trata o meio ambiente como um direito fundamental e elemento 

indispensável à qualidade de vida do homem.  

Destarte, tem-se estabelecido pelo legislador dupla tutela, quais sejam, 

a mediata e imediata. A primeira versa sobre a saúde, segurança e bem-estar 

da população a partir de um meio ambiente saudável. A segunda aborda 

especificamente a qualidade do meio ambiente (SILVA, 2003, p. 54). Fiorillo 

(2007, p. 322-323) preleciona que a proteção imediata é abordada pelo artigo 

                                              
8 A Declaração de Estocolmo foi aprovada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente, em 1972, sendo considerada o primeiro documento oficial internacional que tratou 
da necessidade da tutela do meio ambiente em âmbito mundial. (APAMBIENTE, 2017).  
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200, inciso VIII, e a mediata pelo artigo 225, caput, incisos IV e VI e § 3°, ambos 

pertencentes ao texto constitucional. 

Há, ainda, na referida Carta Maior, outros dispositivos que contemplam 

e demonstram a importância do meio ambiente, sendo eles o artigo 5º, inciso 

LXXIII; artigo 23, inciso VI; artigo 24, incisos VI e VIII; artigo 129, inciso III; artigo 

170, inciso VI, artigo 174, § 3°; artigo 186, inciso II; artigo 200, VIII; e, artigo 220, 

§ 3°, inciso II (BRASIL, 1988). Nessa esteira, tais normativas tratam do impacto 

do meio ambiente nas suas mais variadas espécies, sendo crucial, portanto, 

circunscrever àquela de interesse ao homem enquanto trabalhador. Em razão 

disso, o meio ambiente do trabalho, enquanto espécie do gênero (FIORILLO, 

2013, p. 50-55), será o objeto de estudo de análise. 

Em uma perspectiva de proteção social vinculada à temática do meio 

ambiente do trabalho, faz-se necessário pontuar as leis constitucionais e 

infraconstitucionais que remetem à segurança e saúde do trabalhador, as 

quais estão dispostas nos artigos 6º e 7º, inciso XXII da Constituição Federal, 

na CLT e na Lei 8.213/91, respectivamente, como formas de difusão das normas 

relativas ao meio ambiente nas políticas públicas do Estado (FURTADO; DIAS 

NETO, 2013, p. 24). 

 Assim, Fiorillo (2013) define o meio ambiente do trabalho e ressalta a 

necessidade do seu equilíbrio para que o trabalhador tenha sua saúde física e 

mental preservada: 

é o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais 
relacionadas à sua saúde, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio 
está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que 
comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, 
independente da condição que ostentem (homens ou mulheres, 
maiores ou menores de idade, celetistas, servidores públicos, 
autônomos etc.) (FIORILLO, 2013, p. 56). 

Oliveira (2002, p. 129) defende a importância da tutela deste instituto 

pelo fato de que o trabalho é, quase sempre, determinador quanto ao modo 

de vida do trabalhador, bem como de suas condições de saúde, aparência, 

apresentação pessoal e, inclusive, a forma de sua morte. Outrossim, Camargo 

e Melo (2013, p. 29) tratam dessa mesma relevância em razão do trabalhador 

passar a maior parte de sua vida útil inserido no meio ambiente do trabalho, 
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exatamente no período da plenitude de suas condições físicas e mentais, 

motivo pelo qual o trabalho, habitualmente, determina no seu estilo de vida, 

interfere no seu humor, bem como no de sua família.  

Todavia, o meio ambiente do trabalho não se restringe ao local de 

trabalho estrito, englobando também os instrumentos de trabalho por ele 

manejados, bem como os equipamentos de proteção individual e coletivo 

disponibilizados ao trabalhador, o modo de execução das tarefas e todo 

relacionamento interpessoal relacionado ao seu labor. A Convenção 155 da 

OIT, a qual trata da segurança e saúde dos trabalhadores e do meio ambiente 

de trabalho, foi ratificada pelo Brasil, passando a compor o ordenamento 

jurídico brasileiro por meio do Decreto no 1.254 (BRASIL, 1994). 

Além de delinear todos os conceitos pertinentes ao local de trabalho, 

bem como à manutenção de um meio ambiente de trabalho saudável, tal 

Convenção esclarece em seu artigo 3º, alínea “e”, que o termo saúde, em 

relação ao trabalho, abrange não somente a ausência de afecções ou de 

doença, mas também os elementos físicos e mentais que a afetam e estão 

diretamente relacionados com a segurança e com a higiene do trabalho.  

Dessa maneira, a dimensão psicológica reflete-se na maneira como o 

obreiro é tratado por aquele a quem é subordinado, tal como pelos colegas de 

trabalho, sendo este o conteúdo do Enunciado 39 da Primeira Jornada de 

Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho.  

Enunciado 39. É dever do empregador e do tomador dos serviços 
zelar por um ambiente de trabalho saudável também do ponto de 
vista da saúde mental, coibindo práticas tendentes ou aptas a gerar 
danos de natureza moral ou emocional aos seus trabalhadores, 
passíveis de indenização (ENAMAT, 2017). 

Portanto, a consequência imediata é de que toda e qualquer 

degradação do meio ambiente do trabalho implica em lesão à Constituição 

Federal. Estando o trabalhador inserido nesta atmosfera, as lesões ao meio 

ambiente de trabalho afetam-no diretamente, resultando em danos que 

comprometem sua integridade física e mental, atingindo a dignidade da 

pessoa humana. 
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3.1 Meio Ambiente Do Trabalho Escravo: características 

A despeito das lesões aos direitos trabalhistas, à dignidade da pessoa 

humana e à saúde e segurança do trabalhador, há, na prática do trabalho 

escravo, severa afronta ao meio ambiente de trabalho. A degradação do meio 

ambiente de trabalho dá-se a partir do seu desequilíbrio, seja baseado na 

insalubridade do meio, ou na lesão físico-psíquica dos trabalhadores 

(FIORILLO, 2013). 

O pano de fundo do meio ambiente de trabalho escravo degradante 

mostra-se, em muitas ocasiões, o mesmo, seja no meio rural ou urbano: os 

trabalhadores dormem amontoados, sem privacidade, em ambientes sujos, 

mofados, muitas vezes sem colchões e dormitórios, expostos à chuva e insetos, 

sem eletricidade e água potável. Tratam-se de meios ambientes degradados 

onde prospera a desumanidade sobre a imundície em que vivem e laboram. 

Quatro desses trabalhadores viviam no alojamento da empresa, que 
funcionava em um galpão de um único cômodo. Não havia camas, 
apenas colchões no chão e duas redes. No local, havia ainda uma pia 
de cozinha, um fogão com botijão de gás e uma prateleira sem portas 
para guardar a comida, que era escassa. O telhado tinha problemas 
que causavam alagamentos quando chovia e acesso de insetos. Não 
havia porta no banheiro e as ligações elétricas e de água, feitas pelos 
próprios trabalhadores, eram clandestinas. Os outros dois 
trabalhadores alugavam uma casa junto com outros estrangeiros 
(SEIS..., 2017).  

O trabalhador em condições análogas ao de escravo está inserido em 

um meio ambiente laboral degradado, sob a atmosfera do medo, submerso a 

atividades as quais exerce sem qualquer prazer, motivação e satisfação, 

gerando acúmulo de tensão, mal-estar, ansiedade e angústia. Esses 

sentimentos, quando prolongados no tempo, são determinantes para o 

desencadeamento de doenças físicas e mentais. Sobre o assunto, Oliveira 

(1996) analisa o labor enquanto fonte de sofrimento e doenças quando não se 

tem o elemento do desejo pelo que se faz: 

A saúde mental não é seguramente a ausência de angústia, nem o 
conforto constante e uniforme. A saúde é a existência de esperança, 
das metas, dos objetivos que podem ser elaborados. É quando há 
desejo. O que faz as pessoas viverem é o desejo e não só as 
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satisfações. O verdadeiro perigo é quando o desejo não é mais 
possível. Surge, então, o espectro da depressão, isto é, a perda do 
tônus, da pressão, do elã. A psicossomática mostra que esta situação 
é perigosa, não somente para o funcionamento psíquico, mas 
também para o corpo: quando alguém está em estado depressivo, 
seu corpo se defende menos satisfatoriamente e ele facilmente fica 
doente (OLIVEIRA, 1996, p. 186). 

Destarte, os primeiros indícios da ocorrência de trabalho escravo 

podem ser facilmente detectados a partir da simples identificação visual feita 

pela autoridade fiscal no que diz respeito ao meio do trabalho em que estão 

inseridos. 

Eles ficaram submetidos à superlotação, que gerou transmissão de 
doenças entre os trabalhadores (como gripe); à ausência de 
banheiros em número suficiente, locais insalubres e com insetos; a 
colchões em estado degradado (rasgado, sujo, sem fornecimento de 
roupa de cama); ao não fornecimento de produtos de higiene 
pessoal; ao não fornecimento de água potável para beber 
(bebedouros); e a um alto índice de infeção (não havia copos 
descartáveis, só compartilhados). As vítimas também relataram 
assédio moral, ameaças e até violência física promovidos pelo feitor 
(TRABALHADORES DE MULTINACIONAL..., 2017). 

Após a constatação de que este ambiente se apresenta totalmente 

degradado e, portanto, inadequado à saúde, segurança e bem-estar da pessoa 

humana, faz-se necessária uma investigação mais aprofundada quanto às 

questões trabalhistas propriamente ditas e as de cunho psicossocial, a fim de 

averiguar se presente a coação física e/ou psíquica, as quais dão ensejo ao 

trabalho escravo. 

4 Repercussões legais 

O Direito Ambiental do Trabalho vincula-se às normas de saúde e 

segurança do trabalhador, conforme dicção dos artigos 5º, 6º, 7º, XXII e 196 da 

Constituição Federal, assumindo natureza difusa (BRASIL, 1988). Neste sentido, 

faz-se relevante a discussão da degradação do meio ambiente do trabalho 

escravo, vez que se trata de uma problemática que afeta a coletividade. 

Padilha (2011, p. 250) afirma que a degradação do meio ambiente do 

trabalho, “resultante de atividades que prejudiquem a saúde, a segurança e o 

bem-estar dos trabalhadores, sem dúvida alguma caracteriza-se como 
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poluição do meio ambiente do trabalho”. Dessa maneira, há que se falar na 

aplicação de sanções previstas àquele que degrada o meio ambiente, 

consoante o enfoque constitucional da matéria, em especial aos artigos 225 e 

927, (BRASIL, 1988) e as disposições da Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente, em especial o artigo 14, §1º, que trata da responsabilidade civil do 

poluidor (BRASIL, 1981).   

Nesse sentido, segundo Padilha (2011, p. 251), “a disposição da Lei nº 

6.938/81, ao atribuir ao provocador do dano ao meio ambiente a 

responsabilidade objetiva de indenizar, demonstrando apenas a existência do 

dano e o nexo causal, é plenamente aplicável ao poluidor do meio ambiente 

do trabalho”. 

No campo individual, considerando o meio ambiente degradado no qual 

está inserido o trabalhador em condições análogas à de escravo, o prejuízo de 

sua saúde psíquica mostra-se evidente. O tipo de regime, que quase sempre é 

pautado na coação, bem como a imposição de cumprimento de jornadas 

exaustivas, inclusive noturnas, são algumas das situações que alteram o 

estado de equilíbrio do ambiente e que prejudicam substancialmente a saúde 

desses trabalhadores, podendo, inclusive, desencadear doenças.  

No que diz respeito aos danos à saúde do trabalhador, Melo (2013, p. 

292) afirma prevalecer a regra da “impossibilidade de reparação do dano 

mediante retorno ao status quo ante, substituindo-se esta por indenizações 

por danos material, moral e/ou estético, conforme o caso”. Quanto à 

reparação dos danos materiais, derivados da sonegação dos direitos 

trabalhistas e previdenciários destes empregados, e à compensação dos 

danos imateriais, a ação trabalhista mostra-se como a melhor opção, devendo 

o judiciário analisar todas as lesões suportadas pelo trabalhador. 

No que se refere ao trabalho escravo contemporâneo propriamente 

dito, apesar de suas repercussões imediatas darem-se no campo individual, a 

sociedade será atingida como um todo. De maneira indireta, mas de extrema 

relevância, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador social 

e econômico que, ao mesmo tempo em que é utilizado como fator 
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determinante do trabalho escravo contemporâneo, é também influenciado 

negativamente por esse fenômeno. 

O “Relatório do Desenvolvimento Humano de 2015” publicado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) mostra que o 

Brasil ocupa 79º lugar, no ranking que mede qualidade de vida, renda e 

escolaridade entre 188 países e é enfático que a relação entre trabalho e 

desenvolvimento humano não é automática, mas que é instrumento de 

medida negativa do IDH. 

Não existe uma relação automática entre o trabalho e o 
desenvolvimento humano. A qualidade do trabalho assume uma 
dimensão importante na garantia de que o trabalho reforça o 
desenvolvimento humano. Problemas como a discriminação e a 
violência, porém, impedem a existência de relações positivas entre o 
trabalho e o desenvolvimento humano (PNUD, 2015). 

Existem tipos de exploração de mão de obra que “são extremamente 

prejudiciais ao desenvolvimento humano, como o trabalho infantil, o trabalho 

forçado e o trabalho realizado por vítimas de tráfico” (PNUD, 2015, p. 3), vez 

que carregam consigo graves lesões aos direitos humanos, por meio de 

remunerações indignas, destruição da dignidade da pessoa humana, perda da 

liberdade e autonomia, etc. 

No Brasil, a correlação entre a exploração do trabalho escravo e déficits 

de desenvolvimento humano demonstra que os trabalhadores escravos são 

naturais de regiões cujo IDH é extremamente baixo e que o fenômeno da 

escravização se mostra como um reprodutor dessa situação. 

Na escala nacional, a prática de trabalho escravo predomina nos 
municípios com menor IDH. Da mesma forma, [...] grande parte dos 
trabalhadores escravizados é originária de municípios com baixo 
IDH. [...] Era de se esperar que a espacialização dos menores valores 
de IDH ocorresse nas mesmas regiões onde nasceram os 
trabalhadores libertados do trabalho escravo. (THÉRY et al., 2009, p. 
34-35). 

 O relatório do PNUD revela as políticas e estratégias imprescindíveis 

para alcançar as populações atualmente excluídas, tendo sido organizada em 

quatro eixos: piso de proteção social; políticas de ação afirmativa; 

desenvolvimento humano sustentável; e participação e autonomia dos 
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excluídos. Quanto ao primeiro eixo, destaca-se para o presente estudo, as 

políticas de assistência social e benefícios previdenciários. Desde dezembro 

de 2002, a Lei nº 10.608 (BRASIL, 2002) garante ao trabalhador que vive em 

situação análoga à escravo, quando resgatado, o direito ao seguro-

desemprego9. Ainda em relação à proteção social, em 2005, foi firmado um 

acordo de cooperação entre o MTE e o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), o qual prevê a inserção prioritária dos trabalhadores 

resgatados de condição análoga à de escravo no Programa Bolsa Família. 

Dessa maneira, por se tratar de um fenômeno que compromete grupos 

de trabalhadores em razão de um mesmo fato e que, em decorrência disso, 

afeta todo o país, inclusive em âmbito internacional, faz-se necessário atribuir 

adequado tratamento jurídico às empresas envolvidas com esta questão. Para 

tanto, o MPT assume papel relevante, já que do dano moral coletivo10, cuja 

reparação independe da comprovação do prejuízo, tem-se configurada a sua 

legitimidade ativa11 ad causam para a propositura de ação civil pública (ACP). 

Em razão da extensão dos danos, o pedido de indenização por dano moral 

coletivo requerido pelo MPT junto ao juízo pertinente deve compensar a 

coletividade pela violação aos direitos humanos e trabalhistas, bem como 

coibir a prática e reincidência do ilícito. 

5 Conclusão 

Percebe-se, portanto, por meio dos relatos e dados oficiais 

apresentados pelo presente estudo, que a situação do Brasil se mostra crítica. 

O trabalho escravo contemporâneo alcançou o meio urbano de forma 

desenfreada, corroborando para que o país se distancie do compromisso 

                                              
9 O Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado é um auxílio temporário concedido ao 
trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição 
análoga à de escravo. Tendo direito a no máximo três parcelas no valor de um salário mínimo. 
10 O dano moral coletivo é a ofensa que atinge a esfera moral/imaterial de um determinado 
grupo, classe, comunidade ou até mesmo de toda a sociedade, e causa-lhes sentimentos de 
repúdio, insatisfação, vergonha, angústia, desagrado. 
11 Esta legitimidade encontra-se arrimada no artigo 129, III, da Constituição Federal (BRASIL, 
1988). 
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assumido junto à OIT de promover o trabalho decente como uma das 

prioridades políticas do governo.  

Os trabalhadores nativos de regiões que apresentam baixo IDH, bem 

como os imigrantes irregulares no Brasil, fazem parte de um grupo de risco no 

que diz respeito ao trabalho escravo contemporâneo. A vulnerabilidade social 

a que estão acometidos estimula a migração dessas pessoas rumo às áreas de 

elevada prosperidade social. Nesse contexto, os aliciadores apresentam-se 

como facilitadores, ao oferecer-lhes falsas promessas de bons empregos.  

Assim, o trabalhador em condição análoga a de escravo é condicionado 

a laborar e, muitas vezes, residir em um ambiente degenerado, marcado pela 

insalubridade e hostilidade. A degradação deste meio ambiente dá-se pelas 

más condições de trabalho, seja pelo aspecto físico do local, ou pelo 

psicológico. 

De acordo com os depoimentos trazidos ao texto, os trabalhadores 

resgatados eram encontrados em situações de grande precariedade, cujos 

locais de trabalho/moradia não apresentavam infraestrutura adequada 

(ausência de camas, banheiros, exposição a agentes físicos e biológicos, 

alimentos vencidos, dentre outras características já apresentadas). 

O meio ambiente, enquanto direito fundamental, apresenta-se como 

uma das medidas da qualidade de vida do homem. Em razão disso, o texto 

constitucional prevê a sua tutela a fim de garantir ao indivíduo saúde e bem-

estar a partir de um meio ambiente saudável. Destarte, o empregador que 

degrada o seu meio ambiente do trabalho é identificado como poluidor, 

devendo ser responsabilizado pelas lesões causadas e indenizar a parte 

prejudicada. 

A afronta aos direitos humanos ocasionada pelo trabalho escravo 

contemporâneo é revelada pelo meio ambiente do trabalho degradado no 

qual estão inseridos esses trabalhadores. Assim, os reflexos negativos do 

trabalho escravo contemporâneo no IDH e, por consequência, na desigualdade 

social, demonstram que as políticas de combate a este fenômeno mostram-se 

frágeis, fazendo-se necessária a elaboração de novas diretrizes para o 

enfrentamento desta questão. 
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COMBATE AO CICLO VICIOSO DA ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA 

Daniella Pedroza Torres Trajano1 

Resumo: O artigo analisa o Projeto Ação Integrada, iniciativa que busca vencer 

a vulnerabilidade dos trabalhadores resgatados de trabalho em condições 

análogas à de escravo, bem como daqueles considerados vulneráveis à esta 

prática, através da alfabetização, capacitação profissional e formação cidadã. 

Procedeu-se a investigação teórica e de campo, a partir da análise de textos 

doutrinários, legais e jurisprudenciais, relatórios e artigos científicos, bem 

como a realização de entrevistas e conversas informais. Os resultados da 

pesquisa demonstram que o Projeto Ação Integrada possui pilares de atuação 

pertinentes ao combate ao trabalho em condições análogas à de escravo e, 

ainda que não seja capaz de garantir a todos os atendidos pela iniciativa 

oportunidade de trabalho formal na área em que realizaram o curso de 

qualificação profissional, resgata no indivíduo a consciência de ser sujeito de 

direitos e dotado de dignidade. 

Palavras-chave: Trabalho escravo. Reincidência. Alfabetização. Formação 

Cidadã. Qualificação Profissional. 

1 Introdução 

O presente artigo tem por objeto analisar o Projeto Ação Integrada, 

iniciativa que visa impedir o regresso ao trabalho escravo contemporâneo por 

parte do trabalhador, através da alfabetização, formação cidadã e qualificação 

profissional. 

A pesquisa realizada pertence à vertente jurídico-sociológica, pois 

trabalha o fenômeno jurídico no ambiente social mais amplo, levando em 

consideração o aspecto fático do Direito a fim de analisar a adequação dos 

institutos jurídicos às necessidades sociais. 

                                              
1Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: 
daniella.pedroza@yahoo.com.br. 
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A investigação pertence ao gênero empírico, uma vez que formula um 

quadro de observação da realidade através da análise de dados do Projeto 

Ação Integrada. A pesquisa realizada, teórica e de campo, teve como 

procedimentos: levantamentos e análises de textos doutrinários, legais e 

jurisprudenciais, relatórios e artigos científicos, bem como a realização de 

entrevistas e conversas informais, como será exposto a seguir.  

Para o levantamento de dados primários sobre o Projeto Ação 

Integrada, realizou-se entrevista com Antônio Carlos de Mello Rosa, 

coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Escravo na Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) em Brasília, e com a oficial de Projeto do 

referido programa, Larissa Martins Lamera. Entrou-se em contato com o 

coordenador executivo do Projeto Ação Integrada, Pablo Friedrich Dias Pereira 

de Oliveira, que forneceu dados quantitativos relativos à iniciativa. 

Antônio Carlos de Mello Rosa, questionado sobre a possibilidade de a 

OIT fornecer contatos de trabalhadores que passaram pelo Projeto Ação 

Integrada, atendeu prontamente ao pedido realizado. A partir dos dados 

fornecidos pela Organização Internacional do Trabalho, quatro egressos do 

Projeto Ação Integrada foram entrevistados, a fim de analisar as condições de 

vida e de trabalho destes após a saída do projeto. A amostra de entrevistados 

é pequena, pois foram poucos os contatos obtidos junto à OIT. As entrevistas 

foram realizadas por telefone e via WhatsApp. Neste relatório de pesquisa 

esses trabalhadores não terão os nomes revelados e serão identificados 

apenas por meio de números.  

2 Medidas para evitar o regresso dos trabalhadores ao trabalho análogo ao de 

escravo 

A Organização Internacional do Trabalho realizou um estudo 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011) com 121 trabalhadores 

resgatados de situações análogas à escravidão no meio rural brasileiro, no 

período compreendido entre outubro de 2006 e julho de 2007 e, concluiu que 

59,7% deles trabalharam em condições análogas à escravidão anteriormente. 
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A referida pesquisa utilizou como conceito de trabalho escravo apenas 

a privação de liberdade mediante a presença de um ou mais dos seguintes 

elementos: guardas armados; violência física; dívida ilegalmente contraída; 

locais de trabalho isolados que dificultam a fuga. Desta forma, para fins de 

apuração da reincidência no trabalho escravo as situações de trabalho em 

condições degradantes não foram contabilizadas, o que certamente reduziu a 

parcela.  

A partir de uma análise da atual conjuntura socioeconômica brasileira, 

entende-se que o trabalhador resgatado do trabalho em condições análogas 

à escravidão retorna a esta prática por, na maioria das vezes, enxergar nela a 

única forma possível de assegurar a própria subsistência, bem como a de seu 

núcleo familiar. 

Neste sentido, a Organização Internacional do Trabalho (2011) afirma: 

A presença de reincidentes da escravidão contemporânea no Brasil 
demonstra que a fiscalização, apesar de ser essencial, não é 
suficiente, por si só, para atingir as causas estruturais do problema. 
Faltam opções de trabalho decente e alternativas de geração de 
renda, o que obriga os trabalhadores a se sujeitarem às mesmas 
condições precárias de trabalho vividas anteriormente 
(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011, p.86). 

A pobreza, a fome, a baixa escolaridade e o reduzido ou inexistente nível 

de qualificação profissional são fatores determinantes deste regresso, pois o 

trabalhador não possui perspectivas concretas de trabalho, o que o obriga a 

se submeter a condições degradantes, por entender que esta será a única 

“opção” que assegurará melhores condições de vida para si e para seus 

familiares. 

Em consonância com tal posicionamento, Miraglia observa que: 

[...] não basta que se libertem os trabalhadores escravizados. São 
premente a sua capacitação e a promoção de políticas públicas 
apropriadas que garantam, de fato, a inserção do obreiro no contexto 
econômico-social, evitando, assim, a reincidência daquela situação 
degradante (MIRAGLIA, 2015, p.116). 

Visando discutir as variáveis que levam o trabalhador e sua família à 

condição de vulnerabilidade e ao trabalho escravo, bem como buscando 
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prestar atenção a estas pessoas, é que foi idealizado o Projeto Ação Integrada, 

que será analisado a seguir.  

Para se obter uma compreensão mais adequada sobre a organização e 

funcionamento desse Projeto e, especialmente, sobre a eficácia de suas ações 

no sentido de se evitar a reincidência dos trabalhadores resgatados no 

trabalho escravo, além da análise de textos (fontes de papel), foram realizadas 

conversas informais com Antônio Carlos de Mello Rosa, coordenador do 

Programa de Combate ao Trabalho Escravo na Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) no Brasil, em 07 de março de 2017; com Larissa Martins Lamera, 

oficial de projeto do Programa de Combate ao Trabalho Forçado da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Brasília, em 20 de abril de 

2017; com Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira, Coordenador Executivo do 

Projeto Ação Integrada no Mato Grosso, em 19 de junho de 2017 e com quatro 

egressos do Projeto Ação Integrada nos dias 08 e 12 de junho de 2017. Somente 

três das conversas com os egressos foram realizadas via WhatsApp. As demais 

foram realizadas via Skype e telefone e essas conversas não foram gravadas 

devido a problemas técnicos. Sendo assim, os registros dessas últimas foram 

feitos apenas no “diário de campo”, onde foram anotadas as principais 

informações fornecidas pelos interlocutores e as impressões da pesquisadora. 

Nas seções secundárias que serão apresentadas a seguir, os dados primários 

obtidos por meio da pesquisa de campo realizada serão citados e analisados.  

2.1 Projeto Ação Integrada 

O Projeto Ação Integrada foi implementado no Estado do Mato Grosso 

em 2009, a partir de um processo de articulação iniciado no ano anterior, por 

iniciativa da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/MT), 

com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). A equipe de trabalho do Projeto é contratada 
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pela Fundação Uniselva2, que é ligada à Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT), e recebe recursos do Ministério Público do Trabalho (MPT). 

O Projeto visa impedir o regresso dos trabalhadores resgatados à 

situações de trabalho em condições análogas à escravidão através do 

rompimento do ciclo vicioso da escravidão contemporânea: o trabalhador é 

resgatado do trabalho em condições análogas à de escravo pela fiscalização 

do Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM)3, recebe as parcelas do Seguro 

Desemprego Trabalhador Resgatado à que tem direito, no entanto, não 

conseguem oportunidades dignas de trabalho em decorrência da ausência de 

escolaridade e qualificação profissional, razão pela qual retornam a um estado 

de vulnerabilidade e regressam ao trabalho análogo ao de escravo. 

As ações do Projeto se pautam em cinco pilares: 

acolhimento/acompanhamento psicossocial contínuo; formação cidadã; 

elevação educacional; qualificação profissional; (re)inserção em políticas 

públicas de emprego e renda ou contratação direta por empresas. 

Segundo Antônio Carlos de Mello Rosa, coordenador do Programa de 

Combate ao Trabalho Escravo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

em Brasília, a metodologia empregada pelo Projeto considera como 

trabalhadores egressos aqueles que foram resgatados pelo GEFM e estão 

registrados na base do Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado e, como 

vulneráveis, aqueles que ou estiveram em situação análoga à dos egressos e 

nunca foram resgatados, ou têm características socioeconômicas similares aos 

                                              
2 Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
entidade de direito privado sem fins lucrativos, criada por professores da referida 
universidade, cujo objetivo é apoiar os projetos de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico realizados no âmbito universitário, 
bem como estimular a inovação, mediante gestão administrativa e financeira da execução 
destes projetos. 
3 O Grupo Especial de Fiscalização Móvel foi criado através das Portarias nº 549 e 550, de 14 de 
junho de 1995, do Ministério do Trabalho (atual Ministério do Trabalho e Emprego - MTE). 
Hodiernamente ele tem a sua atuação regulada pela Portaria nº 2.027, de 19 de dezembro de 
2013 do MTE, pela Instrução Normativa nº 91, de 05 de outubro de 2011 e pela Instrução 
Normativa nº 124, de 12 de maio de 2016, ambas da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) 
do Ministério do Trabalho e Emprego. É composto por Auditores Fiscais do Trabalho, membros 
do Ministério Público do Trabalho, Delegados e Agentes da Polícia Federal, Policiais 
Rodoviários Federais e outros órgãos que possam eventualmente colaborar com a fiscalização, 
como o Ministério Público Federal, que atua em situações específicas. 
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egressos, ou são familiares destes (informação verbal)4. Portanto, o público-

alvo do Projeto Ação Integrada são os trabalhadores egressos do trabalho em 

condições análogas à escravidão, bem como aqueles considerados 

vulneráveis, sendo que ambos recebem o mesmo tipo de atendimento, criando 

uma rede de proteção. 

Antônio Carlos de Mello Rosa afirma que o Projeto em análise almeja 

reinserir os trabalhadores no mercado de trabalho através da elevação da 

escolaridade e da qualificação profissional, de forma conjugada com ações de 

desenvolvimento do sentimento de pertença social, a fim de resgatar a 

dignidade e a autoestima das pessoas que tiveram suas vidas interrompidas 

pela escravidão contemporânea (informação verbal)5. 

Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira, coordenador executivo do 

Projeto Ação Integrada afirma que o trabalho realizado junto aos egressos visa 

a repressão do trabalho escravo, por sua vez, as ações realizadas com os 

vulneráveis visam a prevenção (informação verbal)6. É importante a 

conjugação dos dois tipos de medidas, pois somente as ações de caráter 

repressivo não são suficientes para acabar em definitivo com o trabalho em 

condições análogas à de escravo no país. 

O Projeto Ação Integrada no Estado do Mato Grosso utiliza 

primordialmente o banco de dados do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social (MTPS) referente ao Cadastro de Seguro-Desemprego Trabalhador 

Resgatado (CSDTR) para fazer a identificação dos trabalhadores egressos. 

Cumpre observar que o Projeto foi implantado em 2009 e o Seguro-

Desemprego Trabalhador Resgatado foi criado pela Lei 10.608/027, portanto, 

há um lapso temporal durante o qual trabalhadores foram resgatados no 

estado do Mato Grosso e o Projeto Ação Integrada ainda não estava em 

                                              
4 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017. 
5 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017. 
6 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Pablo Friedrich Dias 
Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
7 O Programa do Seguro-Desemprego foi criado pela Lei 7.998/90, entretanto, somente com o 
advento da Lei 10.608/02, que alterou o diploma normativo anterior, foi assegurado o 
pagamento de três parcelas do benefício previdenciário aos trabalhadores comprovadamente 
resgatados da condição análoga à de escravo, no valor de um salário mínimo cada. 
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funcionamento. A iniciativa então optou por trabalhar não apenas com os 

egressos atuais, mas visando alcançar o passivo que não recebeu atendimento 

logo após o resgate do trabalho em condições análogas à escravidão. 

Tendo em vista que muitos dos trabalhadores resgatados têm como 

característica a migração, é realizado um cruzamento do Cadastro de Seguro-

Desemprego Trabalhador Resgatado com outras bases de dados, como por 

exemplo, a do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e a do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a fim de se obter o endereço atualizado do trabalhador. 

Após localizar os trabalhadores, a equipe do Projeto Ação Integrada 

(composta por Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira e a assistente social 

Mônica Barros) organiza a viagem da sede em Cuiabá aos municípios mato-

grossenses onde eles residem. Todas as idas da equipe do Projeto a campo 

são precedidas por um contato realizado com a prefeitura da localidade, a fim 

de iniciar um processo de articulação (princípio norteador do Projeto Ação 

Integrada) e fomentar o trabalho em conjunto. É importante ressaltar que a 

iniciativa de localizar os trabalhadores enfrenta vários obstáculos, dentre eles 

as distâncias geográficas e a falta de infraestrutura existentes no Estado do 

Mato Grosso. 

Assim que chegam ao munícipio de residência dos trabalhadores, a 

equipe do projeto se dirige aos endereços dos mesmos e, caso os encontrem, 

realizam uma entrevista bem aprofundada, com o preenchimento de um 

estudo socioeconômico, de forma a fazer um retrato do contexto de vida 

daquele indivíduo. Recolhem-se dados pessoais e documentais do 

trabalhador, dados sociais e familiares, bem como dados acerca da moradia, 

padrão de consumo, trabalho, renda e educação do núcleo familiar. 

Depois da abordagem, a equipe do Projeto Ação Integrada faz o 

referenciamento do trabalhador e do seu núcleo familiar à política pública 

municipal, conforme as particularidades de cada caso, para que sejam 

atendidos por assistentes sociais no Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 

por psicólogos, profissionais de saúde, dentre outros. Caso necessário, são 
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confeccionados novos documentos e o Projeto até tenta obter vagas para os 

filhos do trabalhador nas escolas municipais, através de uma articulação com 

a Secretaria de Educação, oferecendo uma atenção integral ao trabalhador. 

Segundo Antônio Carlos de Mello Rosa, na maioria das vezes os 

trabalhadores egressos do trabalho escravo não têm acesso às políticas 

públicas (informação verbal)8. Isto é lamentável, pois as políticas públicas 

possuem importante papel na reinserção social do trabalhador, sejam elas da 

área da educação, assistência social, saúde, trabalho, emprego ou renda. 

Lima (2013) entende que: 

A articulação que a Ação Integrada vem estabelecendo com a 
assistência social nos municípios por meio dos Cras e Creas expressa 
a necessária interseção entre ações governamentais por intermédio 
de políticas públicas que possam atuar na proteção integral dos 
sujeitos vítimas de violações dos direitos fundamentais (LIMA, 2013, 
p.231). 

Ademais, no momento da abordagem do trabalhador, a equipe do 

Projeto busca expandir a sua atuação para os chamados vulneráveis, através 

do conceito denominado “bola de neve”. Indaga-se ao trabalhador se ele 

conhece alguém da sua rede social que esteve ou está em situação semelhante 

à dele, mas que não tenha sido encontrado pela fiscalização do trabalho.  

Segundo Antônio Carlos de Mello Rosa, a fiscalização do trabalho no 

Brasil só atinge a “ponta do iceberg”, uma vez que possui número reduzido de 

profissionais e dispõe de pouca estrutura, além do fato de o país possuir 

grandes dimensões territoriais (informação verbal)9. Ou seja, o número de 

trabalhadores libertados por auditores fiscais do trabalho não reflete o 

número real de trabalhadores em condições análogas à escravidão o Brasil, 

pois a fiscalização não atinge todos. Por esta razão, o Projeto Ação Integrada 

optou por trabalhar também com os vulneráveis. 

De acordo com Antônio Carlos de Mello Rosa, logo que a equipe do 

Projeto retorna para Cuiabá é realizada uma triagem, mediante análise dos 

                                              
8 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017. 
9 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017. 
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dados obtidos na entrevista e dos dados do estudo socioeconômico, bem 

como a avaliação do perfil profissional de cada grupo de trabalhadores e, a 

partir dos resultados obtidos, decide-se qual tipo de articulação o Projeto 

Ação Integrada pode fazer para melhor atender aquele grupo específico de 

trabalhadores (informação verbal)10.  

É neste momento que os oficiais do projeto entram em contato com as 

instituições que compõem o “Sistema S”, com a Secretaria de Estado de 

Educação, Esporte e Lazer (SEDUC), com a Universidade Federal do Mato 

Grosso (UFMT) e com possíveis empresas parceiras, a fim de proporcionar ao 

trabalhador a oportunidade de ser alfabetizado, escolarizado e obter uma 

qualificação profissional. Todas essas atividades são realizadas pelo projeto 

em um período de aproximação com o indivíduo que pode variar de três a seis 

meses. 

Dentre as instituições que compõem o “Sistema S”, destaca-se a 

parceira com o SESI (Serviço Social da Indústria), o SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial), o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial) e o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). 

De acordo com Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira, no período 

compreendido entre 2009 a 2011 a alfabetização dos trabalhadores era 

realizada pelo SENAI, no entanto, após 2012 o Projeto Ação Integrada realizou 

uma parceria com a SEDUC (Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer), 

que passou a ser responsável pela alfabetização e escolarização dos 

trabalhadores, através de um formato diferenciado da EJA (Educação de Jovens 

e Adultos), especialmente adaptado às necessidades do projeto (informação 

verbal)11. 

O Projeto Ação Integrada no estado do Mato Grosso possui um sistema 

de cadastro de empresas parceiras, no entanto, Antônio Carlos de Mello Rosa 

afirma que cada nova turma de trabalhadores requer novas articulações. 

Segundo ele, um exemplo da criatividade que deve nortear a equipe do Projeto 

                                              
10 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017. 
11 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Pablo Friedrich 
Dias Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
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na articulação com potenciais parceiros é uma parceria realizada com uma 

ONG do estado que atuou junto a algumas turmas, oferecendo consultas 

oftalmológicas e fornecendo óculos para aqueles trabalhadores que sofriam 

de alguma deficiência visual (informação verbal)12. 

Os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Projeto Ação 

Integrada podem variar muito, dependem do local e da época de realização. 

De acordo com Antônio Carlos de Mello Rosa, o Projeto busca oferecer ao 

trabalhador o curso na área em que ele deseja se qualificar, pois a qualificação 

profissional é o verdadeiro marketing do Projeto junto ao trabalhador, uma 

vez que o que realmente interessa a esses indivíduos é obter um trabalho 

(informação verbal)13. 

A descoberta da atividade para qual o trabalhador possui aptidão é um 

dos principais desafios enfrentados pela equipe do Projeto Ação Integrada, no 

entender de Larissa Martins Lamera. A ficha de abordagem utilizada pelo 

projeto contém a pergunta “Qual o seu sonho?”, campo em que a equipe 

preenche a atividade que o trabalhador gostaria de exercer. Larissa Martins 

Lamera afirma que geralmente os indivíduos citam trabalhos que eles 

imaginam serem interessantes, mas após iniciar o curso é comum que 

descubram não possuir vocação para aquela atividade. Por esta razão a Oficial 

de Projeto acredita ser muito importante que a equipe busque entender o que 

o trabalhador gosta e para qual atividade ele tem aptidão, de forma a 

direcioná-lo para o curso mais adequado (informação verbal)14. 

Segundo Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira, o Projeto Ação 

Integrada trabalha com o sistema de aptos-dispostos. Aptos são aqueles 

trabalhadores que se enquadram no perfil do Ação Integrada. Dispostos são 

aqueles indivíduos que gostariam de fazer algum curso e estão dispostos a se 

deslocarem até o local do curso e lá ficarem durante o período necessário. As 

                                              
12 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017. 
13 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017. 
14 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via telefone com Larissa Martins 
Lamera em 20 abr. 2017. 
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pessoas aptas ficam registradas no banco de dados do Projeto e, caso não 

estejam dispostas a realizar determinado curso, mas demonstrem interesse 

em outro diverso, assim que surge oportunidade de realização de um curso 

que atenda ao interesse deste indivíduo, a equipe do projeto entra em contato 

e oferece uma vaga (informação verbal)15. 

Na fase inicial de implantação do Projeto Ação Integrada, entre os anos 

de 2009 e 2011, época pré-Copa do Mundo de 2014, o estado do Mato Grosso 

teve um crescimento no setor da construção civil, o que motivou os 

trabalhadores a buscarem cursos nesta área, pois havia mais oportunidades 

de emprego. Por esta razão, o Projeto Ação Integrada realizou uma parceria 

com o SESI e o SENAI para oferecer cursos de qualificação profissional voltados 

para esse setor da economia. 

Atualmente, com o fim da Copa do Mundo e a crise na construção civil 

no país, a demanda pelos cursos supracitados diminuiu muito. Tendo em vista 

que a economia do estado do Mato Grosso é majoritariamente baseada na 

agroindústria, Antônio Carlos de Mello Rosa e Pablo Friedrich Dias Pereira de 

Oliveira afirmam que atualmente os trabalhadores demonstram mais 

interesse nos cursos de operação de máquinas agrícolas, operação de 

implementos agrícolas e manutenção de máquinas agrícolas, razão pela qual 

estes são os cursos mais ofertados no estado (informação verbal)16. 

Os cursos de qualificação profissional, em geral, são oferecidos em 

Cuiabá, onde há maior infraestrutura disponível. Entretanto, o Projeto Ação 

Integrada tem trabalhado em um processo de interiorização dos cursos, pois 

se percebeu que o deslocamento dos trabalhadores para a capital do estado 

por um período de três a seis meses promove, ainda que indiretamente, um 

afastamento e precarização do núcleo familiar desses indivíduos. 

Dessa forma, ainda que a maioria dos cursos continue sendo ofertada 

em Cuiabá, o Projeto Ação Integrada atualmente oferta um curso na Fazenda 

                                              
15 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Pablo Friedrich 
Dias Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
16 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017 e com Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
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Experimental da Universidade Federal do Mato Grosso, no município de Santo 

Antônio do Leverger/MT, a cerca de cem quilômetros de distância da capital. 

Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira esclarece que o Projeto Ação 

Integrada oferece dois tipos de curso de qualificação profissional: qualificação 

direta e aprendizagem (informação verbal)17. A maioria dos cursos são na 

modalidade qualificação direta, na qual o projeto fornece o curso, mas não há 

uma empresa parceira que promove a contratação automática dos 

trabalhadores. Estes cursos são intensivos, tem duração de cerca de 2 a 3 

meses e são realizados na maioria por egressos (trabalhadores resgatados em 

condições análogas à de escravo). 

A modalidade aprendizagem, por sua vez, consiste em um curso 

realizado em parceria com uma empresa que custeia o ensino e contrata todos 

os trabalhadores. Este tipo de curso só é realizado com pessoas de 18 a 24 

anos, geralmente filhos e parentes de egressos, os chamados vulneráveis. 

Exemplo de aprendizagem juvenil ocorre no município de Campo Verde, onde 

se localiza a fazenda de produção de soja do grupo Bom Futuro, parceiro do 

projeto. 

No que tange os cursos de qualificação profissional, a Oficial de Projeto 

Larissa Martins Lamera ressalta que o desnível da formação educacional dos 

trabalhadores (alguns possuem somente ensino básico, outros também 

cursaram o ensino médio e outros não possuem escolaridade alguma) e a faixa 

etária variada são um desafio, pois a abordagem que o professor deverá ter 

com cada um deve ser diferente e, isso se descobre na prática do dia a dia 

(informação verbal)18. Segundo Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira, a idade 

média dos trabalhadores abordados pelo projeto é de 20 a 44 anos, 52,4% dos 

trabalhadores abordados têm o ensino fundamental incompleto e muitos são 

analfabetos funcionais (informação verbal)19. 

                                              
17 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Pablo Friedrich 
Dias Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
18 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via telefone com Larissa Martins 
Lamera em 20 abr. 2017. 
19 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Pablo Friedrich 
Dias Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
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Os recursos que mantêm o Projeto Ação Integrada são repassados pelo 

Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso e provêm de multas de 

descumprimento de Termos de Ajuste de Conduta (TAC), dos Termos de Ajuste 

de Conduta (TAC) propriamente ditos ou de multas em processos trabalhistas 

de dano civil coletivo pela exploração do trabalho em condições análogas à 

escravidão.  

Os referidos recursos são utilizados para pagar os salários da equipe do 

Projeto, bem como para arcar com todos os gastos com o funcionamento da 

iniciativa, dentre eles a ajuda de custo dada ao trabalhador assistido. Antônio 

Carlos de Mello Rosa entende que é somente através desta ajuda de custo que 

o Projeto Ação Integrada consegue manter o trabalhador atendendo às 

atividades realizadas, pois desta forma ele pode deixar de trabalhar para 

frequentar os cursos ofertados (informação verbal)20.  

Além da ajuda de custo, o Projeto Ação Integrada fornece aos 

trabalhadores deslocados para Cuiabá, a fim de atenderem cursos de 

qualificação profissional na capital, um lugar para ficarem durante o período. 

Geralmente esses trabalhadores ficam na ONG Pastoral do Migrante, 

sociedade civil ligada à Igreja Católica. Importante ressaltar que os 

trabalhadores recebem não só o alojamento como também a alimentação. 

O dia a dia dos trabalhadores durante o período de atuação do Projeto 

geralmente consiste na qualificação profissional, com a escolarização 

realizada no contraturno. Além disso, é feita uma formação cidadã contínua, 

através de sessões nas quais o trabalhador desenvolve sua consciência de 

cidadão e conhece quais são seus direitos, em uma espécie de educação 

jurídica mínima. Por isso, Antônio Carlos de Mello Rosa define o Projeto Ação 

Integrada como sendo realmente um “abraço”, uma vez que olha para a 

integralidade do trabalhador e busca vencer todos seus pontos de 

vulnerabilidade (informação verbal)21. 

                                              
20 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017 e com Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
21 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017 e com Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
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No entanto, o trabalho feito diretamente com o indivíduo é apenas uma 

das vertentes da iniciativa do Projeto Ação Integrada no estado do Mato 

Grosso. Outra linha de trabalho que está sendo implementada no estado é o 

trabalho com a comunidade de origem do trabalhador resgatado como um 

todo. Assim, opera-se uma mudança de perspectiva do Projeto Ação Integrada, 

migrando de uma visão de trabalho com o indivíduo para o trabalho com a 

comunidade, pois dessa maneira é possível atingir muito mais pessoas do que 

quando se trabalha somente com o núcleo familiar do trabalhador resgatado.  

Nestes termos, há um projeto piloto sendo realizado em uma 

comunidade a cerca de cem quilômetros de distância de Cuiabá, chamada 

Nossa Senhora do Chumbo, no município de Poconé/MT, que possuía um alto 

índice de trabalhadores resgatados do trabalho em condições análogas à 

escravidão, devido à existência de uma Usina Sucroalcooleira no local, sendo 

que atualmente a empresa não está mais em funcionamento. A equipe do 

Projeto Ação Integrada observou o referido dado, deslocou-se até o local e 

realizou um trabalho de fortalecimento comunitário.  

Uma das atividades realizadas pela equipe do Projeto no local foi a 

pintura das casas com uma tinta feita à base de terra. As famílias se juntaram 

e realizaram a pintura solidária das casas com essa tinta, o que contribuiu para 

o desenvolvimento da coesão social comunitária. Este tipo de iniciativa pode 

parecer, em um primeiro momento, alheia ao combate ao trabalho em 

condições análogas à escravidão, no entanto, são extremamente importantes 

para o empoderamento dessas comunidades, que na maioria das vezes se 

encontram altamente fragmentadas. Só é possível trabalhar junto aos 

moradores ideias para desenvolver a comunidade quando esta possui certo 

nível de coesão, de forma a vencer sua situação de vulnerabilidade. 

Os oficiais do Projeto analisaram as particularidades da comunidade de 

Nossa Senhora do Chumbo que, por possuir origem quilombola, tem muitos 

quintais, e desenvolveram junto aos moradores a ideia de construção de 
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quintais produtivos, incentivando a economia solidária22. Conclui-se, portanto, 

que o Projeto Ação Integrada busca se adaptar tanto à economia quanto às 

potencialidades do local onde atua. 

Cumpre destacar que o Projeto Ação Integrada atua não somente junto 

aos trabalhadores brasileiros, mas também com refugiados. Segundo Larissa 

Lamera, a partir da base de dados do CadÚnico, o Projeto localizou 21 haitianos 

que foram resgatados de trabalho em condições análogas à escravidão e, ao 

realizarem a abordagem destes descobriram toda uma comunidade vulnerável 

(informação verbal)23. No local onde os trabalhadores moravam havia 78 

mulheres haitianas completamente à margem da sociedade, pois não 

trabalhavam e ainda possuíam a barreira linguística, pois muitas só falavam 

crioulo ou francês. 

Tendo em vista que a maioria dos trabalhadores resgatados no Brasil 

são homens, os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Projeto 

acabam possuindo um apelo maior para este grupo específico. Segundo Pablo 

Friedrich Dias Pereira de Oliveira, 67,7% das pessoas (egressos e vulneráveis) 

abordadas pelo projeto são homens (informação verbal)24. Por essa razão, para 

que as mulheres pudessem também gerar renda, o Projeto questionou-lhes 

qual área elas possuíam interesse em se qualificar e a resposta foi a culinária.  

Desta forma, foi ofertada a estas mulheres uma Formação em Direito e 

Cidadania, com palestras realizadas na Pastoral do Migrante por membros da 

OIT (Organização Internacional de Trabalho), da SRTE/MT (Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso), do SINAIT (Sindicato 

Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho), da CPT (Comissão Pastoral da 

Terra) e uma assistente social sobre temas como direitos trabalhistas no 

                                              
22 De acordo com SINGER (2001, p.105) “A economia solidária compreende diferentes tipos de 
‘empresas’, associações voluntárias com o fim de proporcionar a seus associados benefícios 
econômicos. Estas empresas surgem como reações a carências que o sistema dominante se 
nega a resolver”. 
23 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via telefone com Larissa Martins 
Lamera em 20 abr. 2017. 
24 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Pablo Friedrich 
Dias Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
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Brasil, trabalho escravo e imigração, empreendedorismo, economia solidária, 

questões de gênero e empoderamento feminino. 

Ademais, foi realizada uma parceria pro bono25 com a Universidade de 

Várzea Grande (UNIVAG) onde as haitianas receberam Formação Técnica em 

Culinária, com aulas de panificação, comida brasileira, bolos e doces, comida 

regional e aproveitamento integral de alimentos. A formatura do curso 

aconteceu no dia 03 de maio de 2017, sendo que o Projeto disponibilizou uma 

oficina de beleza negra para que as formandas pudessem se arrumar para o 

evento.  

Além disso, o Projeto atualmente trabalha incentivando a geração de 

renda, como é o caso do distrito de Cangas, no município de Poconé/MT, onde 

a equipe apresentou aos membros da comunidade produtos locais com 

potencial de comercialização para que eles promovessem esse comércio. 

Larissa Lamera ressalta que o protagonismo é da comunidade, que 

efetivamente toma conta do comércio, cabendo ao Projeto apenas a 

motivação, caso contrário, seria uma questão de mero assistencialismo. 

A fim de analisar a eficácia das ações do Projeto Ação Integrada tem 

sobre a vida das pessoas resgatadas de situações de trabalho análogas à de 

escravo, bem como das pessoas vulneráveis a esse tipo de exploração, 

entrevistou-se quatro trabalhadores que passaram pela iniciativa mato-

grossense. 

Um dos trabalhadores entrevistados participou do primeiro curso de 

qualificação profissional do Projeto Ação Integrada no ano de 2009. O egresso 

do projeto começou a trabalhar aos 13 anos de idade, razão pela qual 

abandonou seus estudos na 5ª série do ensino fundamental (atual 6º ano). O 

rapaz trabalhava em uma fazenda no interior do Mato Grosso onde se tornou 

vítima da servidão por dívidas e de condições degradantes de trabalho. Foi 

resgatado pelo GEFM em 2008, quando tinha dezessete anos, recebeu três 

                                              
25 Expressão latina que significa “para o bem”. A parceria executada pro bono não envolve 
contraprestações financeiras, consiste em tipo de voluntariado, no qual o objetivo é beneficiar 
o público de modo geral. 
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parcelas do Seguro-Desemprego e indenização trabalhista (informação 

verbal)26. 

Segundo ele, no primeiro momento após o resgate, ficou revoltado, 

porque aquele era o único trabalho que tinha na cidade e ele não tinha outras 

oportunidades de conseguir dinheiro. Entretanto, o sentimento de revolta se 

dissipou ao ser influenciado pelo Projeto Ação Integrada. De acordo com o 

rapaz, a equipe do projeto foi até Jauru/MT, município onde morava, realizou 

um questionário e encaminhou a sua família ao CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) onde eles realizaram acompanhamento. 

O jovem participou de três cursos de qualificação profissional do 

Projeto Ação Integrada: operador de máquinas agrícolas (2009), açougueiro de 

suínos (2011) e pintor de obras (2012). Conforme o entrevistado, à época os 

cursos garantiam trabalho com carteira assinada para todos os trabalhadores 

junto a empresa parceira, razão pela qual após o curso de operador de 

máquinas agrícolas ele trabalhou um mês na empresa Bom Futuro em 

Sorriso/MT, município onde o curso foi ofertado, mas teve que pedir demissão 

pois o custo de vida no local era muito alto, especialmente o aluguel e 

alimentação, razão pela qual retornou para Jauru/MT. 

O jovem informou que à época do primeiro curso por ele realizado, o 

Projeto não fornecia a formação cidadã, mas Pablo Friedrich Dias Pereira de 

Oliveira (coordenador executivo do Projeto Ação Integrada no Mato Grosso) 

sempre lhe ajudou e ainda o ajuda, dando as dicas necessárias sobre direitos 

trabalhistas. 

Atualmente o rapaz tem 25 anos e mora em Cuiabá. Segundo ele, ao 

chegar na capital mato-grossense não encontrou emprego nas áreas em que é 

qualificado, por isso trabalha como subchefe em um restaurante. A partir deste 

fato entende-se que a demanda dos municípios mato-grossenses deveria ser 

considerada no momento de escolha dos cursos de qualificação profissional 

oferecidos pelo Projeto, a fim de maximizar as oportunidades de trabalho 

digno dos egressos. 

                                              
26 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via telefone com Trabalhador 1 
em 8 jun. 2017. 
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O rapaz cursou supletivo de ensino médio e agora está no segundo 

período do curso de Engenharia Civil em uma faculdade particular. Por razões 

de ordem financeira (não possui ProUni, FIES ou bolsa), precisou trancar o 

curso por um tempo, mas já retomou as atividades acadêmicas. 

O entrevistado nº 2, por sua vez, foi atendido pelo Projeto Ação 

Integrada por se encontrar em uma situação de vulnerabilidade ao trabalho 

em condições análogas à de escravo. Ele é natural de Cuiabá, mas estava 

trabalhando em uma obra efetuando serviços gerais em Nortelândia/MT, 

município do interior onde, tem “grande dificuldade a um trabalho com 

carteira assinada com os seus direitos”. O rapaz tinha estudado até o 1º ano 

do Ensino Médio e disse que “não tem muito o que escolher, fazemos qualquer 

trabalho de acordo com a sua situação (necessidade)” (informação verbal)27.  

Em 2016 a equipe do Projeto Ação Integrada foi até o município de 

Nortelândia/MT, abordou alguns trabalhadores e levou-os para fazer um curso 

em Santo Antônio do Leverger/MT. Quando retornaram, os trabalhadores 

estavam muito satisfeitos com o projeto, razão pela qual o entrevistado nº 2 

se dirigiu ao CRAS da cidade, onde a equipe do Projeto Ação Integrada estava 

fazendo a mobilização dos trabalhadores, e demonstrou seu interesse em 

participar, contando sobre a sua vida e com o que desejava trabalhar.  

Um tempo depois a equipe do projeto entrou em contato com ele e o 

convidou para realizar o curso de mecanização agrícola em Santo Antônio do 

Leverger/MT, por um período de seis meses. Segundo o jovem, “quando a moça 

me ligou que se chama Mônica falando para mim arrumar minhas malas que 

retirar minha passagem no CRAS, na minha cidade. Não acredito comecei a 

chorar de alegria agradecimento com Deus” (informação verbal)28.  

No local do curso o entrevistado nº 2 aprendeu sobre os direitos 

trabalhistas com aulas ministradas por membros do Ministério do Trabalho, 

frequentou aulas de relacionamento interpessoal, português e matemática. 

                                              
27 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via WhatsApp com Trabalhador 2 
em 12 jun. 2017. 
28 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via WhatsApp com Trabalhador 2 
em 12 jun. 2017. 
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Ele afirma ter gostado muito do curso e se diz muito agradecido pela 

oportunidade. 

Após a conclusão do curso o rapaz foi trabalhar na Fazenda Água 

Quente, da empresa Amaggi (parceira do projeto), em Sapezal/MT e lá se 

encontra há cerca de um ano e cinco meses. Além disso, depois da influência 

do Projeto Ação Integrada, ele decidiu retomar os estudos e concluiu o ensino 

médio. 

O entrevistado nº 3 foi atendido pelo Projeto Ação Integrada em 2015 na 

condição de vulnerável, mediante indicação do sindicato dos trabalhadores 

rurais de Acorizal/MT, sua cidade de origem. À época ele tinha 19 anos, já havia 

concluído o ensino médio e trabalhava roçando pasto em uma fazenda com 

pagamento acertado em “diária”. 

A equipe do projeto lhe procurou e ofereceu uma vaga nos cursos de 

operação e manutenção de máquinas e implementos agrícolas. Segundo o 

rapaz, “não tinha interesse [nessa área], mas não quis perder a oportunidade, 

ai (sic) acabei gostando do que estava fazendo [durante os cursos]” 

(informação verbal)29. Os cursos tiveram duração de sete meses no total e 

foram realizados na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Mato 

Grosso (UFMT) no município de Santo Antônio do Leverger/MT, com apoio do 

SENAR. O rapaz disse que além de aprender a operar as máquinas agrícolas, 

também estudou sobre os direitos trabalhistas e a segurança no trabalho. 

Após concluir os cursos o entrevistado nº 3 foi contratado para 

trabalhar na fazenda da empresa Bom Futuro (parceira do Projeto) na região 

de Campo Verde/MT, onde está há cerca de um ano e dois meses. Perguntado 

sobre suas impressões a respeito da trajetória no projeto, o jovem disse ter 

gostado de participar, pois “teve muita mudança em minha vida graças ao 

projeto [...] eu consegui um emprego com carteira assinada conheci gente nova 

fiz um monte de amizades tô (sic) quase conseguindo um salário bom [...] 

mudou muita coisa depois do projeto” (informação verbal)30. 

                                              
29 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via WhatsApp com Trabalhador 3 
em 12 jun. 2017. 
30 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via WhatsApp com Trabalhador 3 
em 12 jun. 2017. 



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

89 

A entrevistada nº 4 foi atendida pelo Projeto Ação Integrada no ano de 

2016 como vulnerável, tendo conhecido o Projeto através de seu padrasto, 

trabalhador resgatado de condições análogas à de escravo que, ao ser 

abordado pelo projeto, não teve interesse em realizar o curso de operação de 

máquinas e implementos agrícolas, pois trabalhava como pedreiro. 

Entretanto, sua enteada de 18 anos sempre foi apaixonada pela área, razão 

pela qual pediu uma oportunidade para fazer o curso e foi atendida. 

O curso foi realizado em Santo Antônio do Leverger/MT e durou três 

meses. A jovem afirma ter gostado muito do curso mas teve dificuldade em 

alguns pontos:  “eu adoro essas maquinas pesadas mais não sabia muito sobre 

elas foi muito bom o curso pena que era longe da minha mãe e só eu de 

mulher” (informação verbal)31. Após o curso a entrevistada nº 4 não foi 

contratada pela empresa parceira do Projeto e, atualmente, trabalha como 

vaqueira em uma fazenda com seu padrinho. A jovem frequentou até o 1º ano 

do ensino médio, mas afirma que pretende concluir seus estudos. 

O monitoramento dos trabalhadores egressos do Projeto Ação 

Integrada teoricamente deveria ser realizado pela iniciativa cerca de duas 

vezes após o término da influência do Projeto sobre o trabalhador (após três 

e seis meses), no entanto, Antônio Carlos de Mello Rosa afirma que esta é uma 

tarefa difícil e não é feita com frequência, uma vez que não raro os 

trabalhadores mudam de residência. 

Embora os dados do monitoramento sejam escassos, Antônio Carlos de 

Mello Rosa afirma que não são muitos os egressos do Projeto que trabalham 

na atividade profissional para qual foram qualificados, entretanto, a maioria 

dos trabalhadores conseguem melhorar a sua renda, obtêm trabalho 

devidamente registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e 

melhoram o nível de consumo (informação verbal)32. 

Segundo Larissa Martins Lamera, à época de sua criação, o Projeto tinha 

como objetivo que o trabalhador deixasse os cursos já com um emprego 

                                              
31 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via WhatsApp com Trabalhadora 
4 em 12 jun. 2017. 
32 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017 e com Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
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formal na área escolhida, no entanto, a crise econômica que assola o país 

tornou esta tarefa muito difícil. Apesar deste obstáculo, Larissa entende que o 

Projeto “resgata na pessoa a vontade de lutar por ela mesma”, razão pela qual 

mesmo que as vezes o trabalhador não consiga emprego na área em que se 

capacitou, consegue em outra diversa (informação verbal)33.  

Analisando os resultados obtidos através do monitoramento dos 

trabalhadores acompanhados pelo Projeto Ação Integrada, Antônio Carlos de 

Mello Rosa entende que a atenção integral dada ao trabalhador é mais 

importante que o mero processo de qualificação profissional, pois o curso não 

garante que o trabalhador encontrará emprego na área. Segundo ele, o que 

garante a quebra da vulnerabilidade e a melhoria de vida do trabalhador não 

é somente a qualificação, mas sim o todo que o Projeto oferece, como a 

formação em direitos, a atenção psicossocial e o referenciamento à política 

pública (informação verbal)34. 

De acordo com Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira o Projeto Ação 

Integrada abordou 2.250 trabalhadores (este dado não inclui os membros do 

projeto piloto no distrito de Nossa Senhora do Chumbo), realizou 42 cursos 

(60% operação e manutenção de máquinas e implemento agrícolas e 20% 

pedreiro) e alfabetizou/qualificou mais de 680 trabalhadores (informação 

verbal)35. 

Segundo o coordenador executivo do projeto, 71,4% das pessoas 

abordadas são vulneráveis, e este número se deve ao fato de que a cada 

trabalhador resgatado que foi abordado, vários familiares são atendidos. 

Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira afirma que dentre os egressos do 

projeto que são monitorados pelo projeto a taxa de reincidência no trabalho 

em condições análogas à de escravo é de 0%. 

                                              
33 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via telefone com Larissa Martins 
Lamera em 20 abr. 2017. 
34 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Antônio Carlos de 
Mello Rosa em 7 mar. 2017 e com Pablo Friedrich Dias Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
35 Dados da conversa informal. Pesquisa de campo realizada via Skype com Pablo Friedrich 
Dias Pereira de Oliveira em 19 jun. 2017. 
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3 Conclusão 

A escravidão contemporânea é uma forma de exploração do trabalho 

que viola o princípio da dignidade da pessoa humana, transformando o 

homem em mero instrumento para a consecução dos fins da sociedade 

capitalista.  

Observa-se que no Brasil os trabalhadores resgatados de condições 

análogas à de escravo têm dificuldades de encontrar oportunidades de 

trabalho digno/decente ou formas alternativas de geração de renda capazes 

de assegurar a própria subsistência, bem como a de seu núcleo familiar, razão 

pela qual acabam retornando para a escravidão contemporânea. A fome, a 

pobreza e a baixa ou inexistente escolaridade e qualificação profissional são 

fatores determinantes deste regresso. 

Neste sentido conclui-se serem extremamente pertinentes os cinco 

pilares de atuação do Projeto Ação Integrada: acolhimento/acompanhamento 

psicossocial contínuo; formação cidadã; elevação educacional; qualificação 

profissional; (re)inserção em políticas públicas de emprego e renda ou 

contratação direta por empresas. O contato com egressos do Projeto leva a 

crer que, ainda que a iniciativa não seja capaz de garantir a todos os atendidos 

oportunidades de trabalho formal na área em que realizaram o curso de 

qualificação profissional, possui o condão de resgatar no indivíduo a 

consciência de ser sujeito de direitos e dotado de dignidade. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é tratar dos direitos humanos, abordando 

sua origem, conceito, e diplomas regulamentadores. Tratar-se-á, ainda, da 

falsa visão universalista destes, que tem gerado problemáticas globais. Uma 

vez que vivemos em uma sociedade marcada pela diversidade cultural, seria 

imprescindível que os direitos humanos fossem reconhecidos como 

multiculturais, não como estáticos e uniformes. Além disso, discutir-se-á 

quanto aos mecanismos necessários para desenvolver o potencial 

emancipatório dos direitos humanos, libertando-os desse falso universalismo. 

O tema está diretamente relacionado à globalização e suas formas de origem, 

constituindo um dos modos de concepção dos direitos humanos. O artigo 

trabalhará, especificadamente, as formas contemporâneas de trabalho 

escravo, conceituando-as, mostrando seus sujeitos, ativo e passivo, 

discorrendo sobre suas formas de execução, abordando as legislações 

nacionais e internacionais relativas ao tema, e trazendo dados extraídos do 

sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego quanto aos resultados 

das operações de fiscalização para erradicação do trabalho análogo ao 

escravo. Por fim, serão enumerados alguns possíveis métodos para solução 

das violações de direitos humanos, não apenas na fase pós violatória, mas, 

também no âmbito da prevenção. 

Palavras-Chave: Direitos Humanos. Falso Universalismo. Trabalho Análogo ao 

de Escravo. 
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1 Introdução 

Todo ser humano é amparado pelos direitos humanos, que lhe são 

inerentes, como o direito à vida, à saúde, à educação, ao trabalho, à liberdade, 

à liberdade de expressão, dentre outros, independentemente de raça, gênero, 

nacionalidade, etnia, idioma e religião. 

Trata-se de um ideal a ser perseguido por todos os povos, não sendo 

um guia ou um manual de direitos, mas sim um conjunto orgânico de direitos 

indivisíveis, indissociáveis e interdependentes. 

Indivisíveis porque não é possível contemplá-los pela metade, 

indissociáveis porque um direito não se sustenta sem o outro e, 

interdependentes porque não se pode opô-los, um exigindo a efetivação do 

outro (ARAÚJO, AQUINO, 2002). 

Toda relação humana precisa ser regida por instrumentos de 

organização social. Deste modo, os direitos humanos constituem mecanismo 

importante para viabilização de uma convivência mútua, recíproca e solidária 

entre as pessoas. Contudo, isso não tem ocorrido de forma plena, pois o 

cenário global tem sido marcado por guerras, terrorismo e as mais diversas 

formas de violências. 

No presente artigo, tratou-se da globalização, e de seus modos de 

produção, bem como do intercâmbio cultural, uma vez que tal fenômeno 

relaciona-se, diretamente, à criação dos direitos humanos. 

Abordou-se, também, o tema do falso universalismo dos direitos 

humanos, uma vez que não se pode admitir a existência de direitos humanos 

universais, uma vez que vivemos em um mundo multiculturalista. Inclusive, 

uma das principais problemáticas atinentes aos direitos humanos, diz respeito 

a dissociação da teoria da prática, pois, é notório que o arcabouço 

jurisdicional é vasto e abrangente, mas de igual forma, as transgressões têm 

sido frequentes. 

No âmbito de violações de direitos humanos, o artigo trata, 

especificamente, do trabalho escravo contemporâneo, abordando o 

entendimento da doutrina e da jurisprudência acerca do tema, explanando 
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suas diversas maneiras de ocorrência, e, trazendo dados extraídos do sítio 

eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, referentes a resultados de 

operações de fiscalização para erradicação dessa forma de exploração. 

Por fim, na pesquisa foram elencadas tentativas de solução para as 

violações de direitos humanos, utilizando, como exemplos, medidas 

específicas já implementadas no Brasil. 

2 Direitos humanos e o seu falso universalismo 

Onde nasceram os Direitos Humanos? A resposta dependerá do ponto 

de vista, Partindo de uma perspectiva filosófica, remontam ao Estoicismo 

Grego, por volta dos séculos II e III antes de Cristo. Partindo da história 

religiosa, encontram-se nas passagens do Sermão da Montanha. Sob a ótica 

política, remontam à assinatura da Magna Charta Libertatum em 1.215. Já sob 

o ponto de vista histórico social, os direitos humanos são frutos de todas as 

lutas sociais que interferiram no sentido de impulsionar, retardar, ou 

modificar seu desenvolvimento e efetividade na sociedade (TRINDADE, 1998). 

Nesse sentido, a história não é precisamente uma sequência de fatos, 

totalidade ou caos, é também memória, descontinuidade, manipulação, saber, 

poder, processo e resultado. Especificamente no caso dos direitos humanos, 

sua definição jurídica e institucional deriva das importantes conquistas 

proporcionadas pelas revoluções (LUCAS, 2009). 

Deste modo, segundo o conceito constante no site oficial da 

Organização das Nações Unidas (ONU) os direitos humanos são aqueles 

inerentes a todos os seres humanos, independentemente da raça, gênero, 

nacionalidade, etnia, idioma e religião, incluindo outros direitos, como o 

direito à vida, à liberdade, tanto de opinião, como de expressão, ao trabalho, 

à educação, ao lazer, dentre outros.3 

Pode-se reconhecer os direitos humanos como uma categoria histórica, 

institucionalizados e efetivados em determinado marco temporal. 

                                              
3 ONU O que são os direitos humanos?. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/>. Acessado em 15.06.2017. 
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Compreendê-los assim significa que a história é indispensável para explanar 

as incursões das práticas e ações que caracterizem os direitos humanos 

(LUCAS, 2009). 

Tais direitos são garantidos legalmente, protegendo os indivíduos e 

grupos quando atingidos em suas liberdades fundamentais e em sua 

dignidade. Nesse sentido, são tidos como um ideal a ser atingido por todos os 

povos e nações. Todos os seres nascem livres em dignidade e direito, não 

sendo admitido alguém ser submetido à escravidão ou servidão, conforme 

dispõem os artigos 1º e 4º da Declaração Universal dos Direitos dos Humanos 

de 1948. 

Deste modo, os direitos humanos são de igual importância, e tem como 

essência o respeito à dignidade, sendo que sua expressão formal decorre de 

normas internacionais. Inclusive, muitos países adotaram constituições e leis 

diversas para proteção formal dos direitos humanos (ONU). 

As relações humanas precisam ser regidas por alguns instrumentos 

proporcionadores de ordem e seguridade social. Assim, os direitos humanos 

servem como mecanismos, cujo objetivo é construir um marco de convivência 

social, em que a liberdade e autonomia das pessoas sejam compatíveis com o 

bem comum de todos, num ambiente aberto, sem violência, com igualdade e 

respeito (RUBIO, 2016). 

Ocorre que o contexto atual em que vivemos não tem sido totalmente 

harmônico, pois têm ocorrido guerras, contaminações do meio ambiente, 

desenvolvimento de armamento nuclear, desigualdade social, pobreza, 

exclusão, entre outros. Tais elementos negativos impedem uma convivência 

digna e, um clima de felicidade e justiça, conforme explana David Sanches 

Rubio (2016) no texto Co-Educar y Co-Enseñar Derechos Humanos: Algunas 

Propuestas.  

Relacionando esses incidentes com a globalização e o intercâmbio 

cultural, percebe-se que as relações humanas têm sido complexas, bem como 

os mecanismos para sua regulação. Deste modo é necessário buscar caminhos 

e saídas que nos deem esperanças, por meio de articulações e opções reais 

que assegurem a existência digna para todas as pessoas. Assim, os direitos 
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humanos podem ser veículos e instrumentos para o enfretamento das 

injustiças, sendo imprescindíveis e necessários para a proteção da dignidade. 

Quanto à globalização, sua definição centra-se na economia, mais 

precisamente na esfera mundial, que emergiu nas últimas décadas, em 

decorrência da intensificação da produção de bens e serviços e, dos mercados 

financeiros. Assim, designa-se a globalização como um conjunto de diferentes 

relações sociais, e também como um processo pelo qual determinada 

condição ou entidade local influencia todo o mundo (SANTOS, 1997). 

Deste modo, uma implicação da globalização é que a mesma não é 

genuína, pois não existe condição global que não encontre raiz local, uma 

imersão cultural específica, pressupondo a localização. Por exemplo o idioma 

inglês e a sua propagação como idioma global implicou a localização de 

idiomas potencialmente globais, como o idioma francês. Outro exemplo é a 

propagação de comidas como hambúrgueres e pizzas (SANTOS, 1997). 

Boaventura de Souza Santos (1997) distingue quatro modos de produção 

da globalização. A primeira forma é o localismo globalizado, consistindo no 

processo pelo qual determinado fenômeno local é globalizado com sucesso, 

como é o caso do fast food Norte Americano. 

A segunda forma é o globalismo localizado, na qual há o impacto de 

práticas e imperativos transacionais sobre as condições locais, que são 

desestruturadas e reestruturadas para responderem aos imperativos globais, 

como enclave de comércio livre ou zonas francas, desflorestação de recursos 

naturais para pagamento de dívidas externas, dumping ecológico, etc. 

Boaventura de Souza Santos (1997) trata que a globalização segue um padrão, 

qual seja: 

A divisão internacional da produção da globalização assume o 
seguinte padrão: os países centrais especializam-se em localismos 
globalizados, enquanto aos países periféricos cabe tão-só a escolha 
de globalismos localizados. O sistema-mundo é uma trama de 
globalismos localizados e localismos globalizados. (SANTOS, 1997) 

Já a terceira forma, diferente das anteriores, é o cosmopolitismo, no 

qual os Estados, regiões, classes e grupos sociais têm à oportunidade de se 

organizar na defesa de interesses comuns, utilizando em seu benefício a 
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possibilidade de interação transnacional, na realização de atividades 

cosmopolitas. É o caso das organizações mundiais de trabalhadores, redes 

internacionais de assistência jurídica alternativa, organizações transnacionais 

de direitos humanos, organizações não governamentais (ONGs), movimentos 

literários, científicos e artísticos, dentre outros. 

Por fim, a quarta forma, que também não se caracteriza como as duas 

primeiras, é o patrimônio comum da humanidade, como a sustentabilidade da 

vida humana na Terra, e a proteção do meio ambiente, que são geridos pela 

comunidade internacional em nome das presentes e futuras gerações. 

Nesse sentido, os direitos humanos podem também ser concebidos 

mediante essas quatro formas de criação da globalização. Todavia, enquanto 

forem concebidos como universais, tenderão a operar como localismos 

globalizados, atuando como instrumento de choque de civilizações. Por esse 

motivo, devem ser recepcionados como multiculturais. Portanto, pode-se dizer 

que os direitos humanos não são universais em sua aplicação, sendo o 

multiculturalismo uma condição para uma relação equilibrada e mútua entre 

a competência global e a legitimidade local (SANTOS, 1997). 

A universalidade dos direitos humanos se constrói sobre o discurso de 

defesa da inclusão, em abstrato de todas as pessoas, porém sob uma base 

trágica de exclusões concretas, por exemplo, o racismo. Isso faz com que 

direitos humanos sejam violados na própria tentativa de concretização dos 

mesmos, como no caso de atentados terroristas fundados sob o ideal de 

guerra santa. Em outras palavras, em nome da proteção dos direitos humanos, 

há a transgressão dos mesmos (RUBIO, 2015). 

Nesse viés, o discurso universalista dos direitos humanos, em uma 

versão liberal, parte da premissa de que nenhum povo tem o monopólio da 

verdade e, muito menos, da noção de dignidade, não havendo cultura, religião, 

filosofia ou tradição que poderá atuar em nome do conjunto da humanidade. 

Além disso, qualquer afirmação quanto à verdade do universalismo está 

inserida em um marco histórico e cultural, sendo problemático identificar 

limites da visão local e particular, face a um mundo com o horizonte completo 

e infinito (RUBIO, 2016). 
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Ademais, os direitos humanos só poderão desenvolver seu potencial 

emancipatório caso se libertem do falso universalismo, tornando-se 

multiculturais, através de um projeto cosmopolita. Existem algumas premissas 

elaboradas por Boaventura de Souza Santos (1997), que, eventualmente, 

podem levar a uma concepção mestiça dos direitos humanos, que, ao invés de 

socorrer ao falso universalismo, se organiza em sentido local, mútuo e com 

redes de referência normativa, havendo um diálogo intercultural. 

A primeira premissa é a superação do debate sobre universalismo e 

relativismo cultural. Contra o universalismo, é necessário propor diálogos 

interculturais e, contra o relativismo é preciso desenvolver critérios políticos, 

distinguindo política progressista de política conservadora.  

A segunda premissa da transformação cosmopolita dos direitos 
humanos é que todas as culturas possuem concepções de dignidade 
humana, mas nem todas elas a concebem em termos de direitos 
humanos. Torna-se, por isso, importante identificar preocupações 
isomórficas entre diferentes culturas (SANTOS, 1997). 

A terceira premissa é a de que todas as culturas são incompletas e com 

problemas na concepção de dignidade humana, se cada cultura fosse 

completa, existiria apenas uma. Por fim, a quarta premissa é de que todas as 

culturas têm conceitos diferentes de dignidade da pessoa humana, uns mais 

abrangentes que outros. 

Nesse raciocínio, segundo a teoria crítica dos direitos humanos e de seu 

falso universalismo, existem alguns problemas dos direitos humanos, sendo o 

principal deles a dissociação entre teoria e prática. Tal problema encontra-se 

enraizado em uma cultura passiva e conformista, na qual raramente há 

reparação dos direitos humanos violados. Na América Latina, por exemplo, 

houve reparação em apenas 1% (um por cento) dos casos de violação de 

direitos humanos, porcentagem esta que poderia ser aumentada se houvesse 

melhores Políticas Públicas para promoção da dignidade humana (RUBIO, 

2016). 

Outro aspecto de transgressão dos direitos humanos está relacionado 

ao capitalismo, que acentua a verticalidade, a dependência e a hierarquia das 

relações sociais, provocando desigualdades estruturais e assimétricas que são 
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difíceis de se combater somente com normas jurídicas. Isso gera uma cultura 

de excepcionalidade da injustiça, por meio de situações que denigrem e 

violentam o ser humano, como o trabalho análogo ao escravo, narcotráfico, 

terrorismo e genocídio (RUBIO, 2016). 

Um tema afeito à problemática dos direitos humanos e seu falso 

universalismo é o trabalho escravo contemporâneo, que será abordado no 

próximo tópico. 

3 Trabalho escravo contemporâneo 

Quando se pensa em escravidão, é comum vir em mente o trabalho 

escravo negro, pois, durante a vivência do escravismo nas Américas, o Brasil 

foi o principal destinatário dos navios negreiros, em virtude de sua vasta 

expansão territorial, fácil entrada no país pelas costas litorâneas e, 

principalmente pelas atividades econômicas que impulsionaram a mão de 

obra escrava, o que perdurou no país por aproximadamente 300 anos.  

Contudo, o trabalho escravo é um instituto milenar, que remonta à pré-

história. Como os sistemas escravistas da Grécia Clássica e o Romano 

Ocidental, nos quais os escravos eram essencialmente homens brancos, 

normalmente camponeses endividados ou prisioneiros de guerras. Tais 

trabalhadores eram forçados a se dedicar à agricultura, aos transportes 

marítimos, à mineração e às obras artesanais (MAESTRI FILHO, 1988). 

Nesse sentido, mesmo que o trabalho escravo tenha sido abolido no 

Brasil em 1888 pela Lei Áurea, atualmente muitos indivíduos são submetidos 

às formas contemporâneas de escravidão que se adaptaram às 

transformações da sociedade e da economia. Assim, o Código Penal Brasileiro, 

em decorrência dos compromissos internacionais firmados pelo país, tipificou 

o crime em apreço no artigo 149, cuja redação foi atualizada pela Lei nº 

10.803/2003: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto: 
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Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera 
de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho. 

O bem jurídico tutelado no crime em apreço é a liberdade individual, 

uma vez que a submissão à condição análoga a de escravo, fere o princípio da 

dignidade da pessoa humana, transformando o ser humano em um objeto, 

deixando-o submisso aos anseios de outrem. Neste ponto reside a essência 

do crime, qual seja, a sujeição de uma pessoa a outra, havendo um sujeito 

ativo, senhor e dono, e sujeito passivo, trabalhador. Destaca-se que, muito 

embora possa ocorrer, é irrelevante o consentimento do ofendido, não sendo 

suficiente para afastar a contrariedade ao ordenamento jurídico, uma vez que 

o bem jurídico tutelado é indisponível (BITENCOURT, 2012). 

Importante mencionar que o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal referente ao crime de submissão à condição análoga a escravo é de 

busca pela tutela da liberdade individual, da dignidade da pessoa humana, de 

direitos trabalhistas e, de direitos previdenciários. Como no caso do Recurso 

Extraordinário 459.510 e, do Inquérito 3412 de Alagoas.  

Por ser considerado crime comum, o sujeito ativo será qualquer pessoa, 

não sendo exigida qualidade ou condição particular. Quanto ao sujeito 

passivo, será aquele que se encontrar na condição de contratado, empregado, 

empreiteiro ou operário. Em outras palavras, o trabalhador, sendo indiferente 

a idade, gênero, raça e religião. É necessário que exista, entre esses dois 

sujeitos, uma relação ou vínculo trabalhista (BITENCOURT, 2012). 

Passa-se, então, à análise das condutas previstas no artigo elencado, 

que são:  trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes e 

servidão por dívidas. 

No trabalho forçado, o empregado é privado do livre arbítrio, sendo 

forçado a desempenhar essa atividade. Já a jornada exaustiva, é aquela que 

excede ao limite razoável legal, configurando a precarização da condição 

humana de trabalho. Podendo ser também em razão do tipo de atividade 
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realizada pelo trabalhador e das condições, nas quais exerce. Quanto à 

condição degradante, essa verifica-se quando o trabalhador é submetido a 

humilhação, afrontando-lhe sua dignidade. Já a servidão por dívida ocorre 

quando o empregado é impedido de abandonar o trabalho em relação de 

dívidas contraídas com o próprio empregado. Geralmente, a vítima é seduzida 

com promessas de vantagens econômicas e, quando iniciado o trabalho, é 

obrigada a adquirir do próprio empregador alimentos, vestimentas, 

ferramentas, etc., o que gera dívidas. Assim, acaba utilizando os valores que 

deveria receber como pagamento para tentar quitar seu débito, ficando, 

portanto, em situação de submissão, impedido de deixar o posto de trabalho 

até o pagamento das despesas (CABETTE, 2012). 

É possível ilustrar referente à condição degradante, na qual o 

trabalhador é humilhado, exemplos como: inexistência de água potável e 

alojamentos adequados, falta de instalações sanitárias adequadas, de cozinha 

para preparo e consumo para alimentação, dentre outros. Negando-se direitos 

básicos ao trabalhador. 

Para configuração do crime em análise, não é necessário que o 

trabalhador seja transportado de um lugar a outro, nem que seja enclausurado 

ou violentado. Ocorrerá a tipificação da conduta, por exemplo, no caso de 

alguém forçar seu empregado a serviços pesados e extraordinários, ou impedi-

lo de deixar a propriedade agrícola sem quitar as dívidas pelas quais é 

responsável (BITENCOURT, 2012). 

Ademais, o legislador trouxe figuras ou condutas equiparadas à 

submissão à condição análogo a de escravo, previstas no §1º, incisos I e II do 

artigo supramencionado, quais sejam: cercear o uso de transporte do 

empregado, manter vigilância ostensiva no local de serviço ou apoderar dos 

documentos pessoais do trabalhador, todos com fim de mantê-lo retido no 

local de prestação do serviço (CAPEZ, 2012). 

Ulisses Araújo e Júlio Groppa Aquino em sua obra “Os Direitos Humanos 

na Sala de Aula – A Ética como Tema Transversal”, tratam da oposição entre 

trabalho livre e trabalho forçado, não sendo admitido em nenhuma hipótese 

a escravidão: 
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De modo geral, o conceito de trabalho livre aqui opõe-se ao de 
trabalho forçado – uma das formas usuais de violações dos direitos 
humanos. Isso porque é facultada a todos, sem distinção, a 
prerrogativa de escolher livremente seu trabalho (tipo e local), da 
mesma forma que o direito de abandonar determinada atividade em 
determinado contexto. A escravidão não será tolerada sob nenhuma 
forma (ARAÚJO, AQUINO, 2002). 

Nesse viés, além do trabalho análogo ao escravo violar direitos 

humanos, como a dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade, o direito 

ao trabalho digno e, as normas trabalhistas vigentes, viola também a Magna 

Carta de 1988, que em seu artigo 7º, inciso XIII, prevê que a jornada de trabalho 

normal é de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, sendo 

facultada a compensação de horários ou sua redução, através de acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, exceto no caso de trabalhadores de categorias 

diferenciadas. 

Deste modo, diante da existência de diplomas nacionais e 

internacionais, voltados à proteção dos direitos humanos, é necessário buscar 

a erradicação completa de tal crime, libertando os indivíduos dessas 

armadilhas contemporâneas. 

Na esfera internacional, também existem inúmeros dispositivos que 

tratam do tema, começando pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que prevê, em seu artigo 4º: “Ninguém será mantido em escravidão ou 

servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas 

formas.” 

Inclusive a Organização Internacional do Trabalho (OIT), já editou alguns 

diplomas regulamentando o tema, como a Convenção nº 29 de 1930 sobre 

Trabalho Forçado ou Obrigatório, numa tentativa de abolir a utilização desse 

tipo de mão de obra nos países. Esta Convenção foi aprovada e ratificada pelo 

Brasil através do Decreto nº 41.721/1957. 

Há, também, a Convenção Sobre a Abolição do Trabalho Forçado nº 105, 

adotada pela OIT em 1957, e a Recomendação n° 203, adotada em 2014 pela 

OIT, complementando a Convenção n° 29, as quais estabeleceram diretrizes 

específicas quanto aos métodos a serem adotados pelos países com objetivo 

de erradicar todas as formas de trabalho forçado, protegendo os 

trabalhadores e assegurando-lhes amparo judicial e a compensação do dano. 
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O artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos traz a tutela 

do direito ao trabalho digno e à livre escolha de emprego, bem como de 

condições justas de proteção ao empregado e, o direito à remuneração 

adequada e satisfatória pela prestação do serviço, assegurando-lhe cuidados 

com a família. 

No entanto, mesmo que o arcabouço jurisdicional para eliminação das 

formas contemporâneas de trabalho análogo escravo seja abrangente, existe 

a incidência desse crime no Brasil, conforme dados extraídos do sítio 

eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, referentes aos os resultados 

das operações de fiscalização para erradicação do trabalho análogo a de 

escravo.4 

Entre 1998 e 2016, já foram libertados mais de 50 (cinquenta) mil 

trabalhadores submetidos ao trabalho análogo ao escravo. Em 2014, foram 

resgatados mais de 1500 (mil e quinhentas) pessoas, em 2015, 1010 (mil e dez), 

e em 2016, foram libertados 885 (oitocentos e oitenta e cinco), havendo mais 

de 100 (cem) operações e quase 200 (duzentos) estabelecimentos 

inspecionados em 2017. 

Dados de libertações de trabalhadores são de grande valia, pois 

mostram um progresso importante em prol dos direitos humanos, refletindo o 

quão relevante é a luta pela completa erradicação do trabalho análogo a de 

escravo, libertando os trabalhadores que têm ferida sua dignidade. O trabalho 

escravo contemporâneo é apenas uma das inúmeras formas de transgressão 

dos direitos humanos na sociedade atual.  

3.1 Tentativas e Métodos de Solução das Violações de Direitos Humanos 

Os direitos humanos são uma forma de luta pela dignidade contra 

injustiças. Partindo da concepção multiculturalista, cada cultura possui 

concepções próprias sobre a dignidade da pessoa humana (RUBIO, 2015). 

                                              
4 Ministério do Trabalho e Emprego. Resultados da fiscalização para erradicação do trabalho 
escravo de 1998. Disponível em: <http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-
escravo/resultados-das-operacoes-de-fiscalizacao-para-erradicacao-do-trabalho-escravo>. 
Acessado em: 16.06.2017 
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Nesse sentido, uma das razões que explicam as violações dos direitos 

humanos é o modo como a sociedade os concebe, de forma simplificada, 

limitada e parcial, sendo necessário fomentar programas de educação em 

direitos humanos baseados em práticas mais complexas, maximalistas e 

ativas, aumentando a porcentagem de garantias, efetivação e inclusão dos 

discriminados e violados. Lembrando que, da mesma forma que o ser humano 

pode ser potencialmente vulnerável ou oprimido, também pode ser 

potencialmente violador ou opressor. É necessário, portanto, reconhecer o 

papel de cada um e buscar o ideal emancipador e de liberdade dos direitos do 

ser humano (RUBIO, 2015). 

Deste modo, é necessário enriquecer o enfoque, através de perspectivas 

culturais diferentes, com fim de desenvolver, progressivamente, uma prática 

intercultural de direitos humanos, expandido os horizontes do conceito de 

vida digna para todos, pois o que mantêm vivos os direitos humanos são a 

práxis de libertação (RUBIO, 2015). 

Nesse raciocínio, as vítimas que sofrem processos de inferiorização, 

dominação, marginalização, humilhação e exclusão, e que estão em busca de 

sobreviver a este sistema que lhes nega uma vida digna, produzindo a práxis 

da libertação. Adquirindo, as vítimas, consciências de sua situação deplorável, 

empreendem ações para superarem a mesma (RUBIO, 2015). 

Cabe também ao poder público a prática de ações que atenuem as 

consequências danosas. No caso específico do desemprego, isso poderia ser 

feito por meio de programas de auxílio desemprego e estímulo a projetos 

geradores de oportunidades de trabalhos. Em outras palavras, o poder público 

deve adotar políticas econômicas democráticas, que se oponham à 

concentração de renda, em favor dos desprivilegiados (ARAÚJO, AQUINO, 2002). 

Ademais, volvendo os olhos para os trabalhadores escravos 

contemporâneos, há dois exemplos de métodos específicos para erradicação 

dessa prática: a expropriação de propriedade rural ou urbana, na qual seja 

constatada a utilização de mão de obra escrava e o cadastro na “lista suja”. 

Dessa maneira, o empregador que for flagrado submetendo seus 

trabalhadores às condições análogas a de escravo será expropriado, sendo 
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sua propriedade destinada para fins de reforma agrária e de programas de 

habitação popular, sem pagamento de qualquer indenização. É o que prevê a 

Emenda Constitucional nº 81/2014 incluída no artigo 243, caput da CR/88. 

Aguarda-se, apenas, lei complementar para regulamentar tal dispositivo. 

Quanto à “lista suja”, essa foi criada em 2004 pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE). Trata-se do Cadastro de Empregadores Flagrados 

na Exploração de Trabalho em Condições Análogas à de Escravo, que inclui os 

nomes dos empregadores que têm utilizado da mão de obra escrava, como 

maneira de informar a sociedade. Contudo, os nomes só constaram no 

cadastro após trânsito em julgado da decisão do auto de infração 

administrativa (CREMONINI, 2012). 

Os direitos humanos não podem ser reduzidos ao conceito 

institucionalizado e oficial, constante apenas em normas constitucionais ou 

em livros, uma vez que estão presentes até mesmo no âmbito familiar, nas 

relações patriarcais, nas relações trabalhistas, entre inúmeras outras relações. 

Os direitos humanos têm a capacidade de denunciar e lutar contra qualquer 

situação que impossibilite a capacidade de significar e consolidar os espaços 

de liberdade e de dignidade humana (RUBIO, 2015). 

4 Conclusão 

É possível concluir que os direitos humanos se fazem presentes no 

mundo atual e cada sociedade os ressignifica à sua maneira, devido ao 

multiculturalismo típico do mundo global em que vivemos. Nesse sentido, é 

necessário ensiná-los em todos os espaços das relações humanas, o que 

permitirá obter resultados mais satisfatórios e estruturais no combate às suas 

transgressões, dando por encerrada a separação da teoria e prática no que 

tange aos direitos humanos. 

Não se deve limitar a reinvindicação e a luta pela dignidade à fase pós 

violatória dos direitos humanos, mas sim, criar garantias para que tais 

violações não ocorram. Cada ser, individual ou coletivamente, diariamente 

pode construir e reconhecer os direitos humanos de forma solidária e 
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recíproca, como um veículo que sensibiliza e pratica os valores mais dignos e 

de paz ao ser humano. 

Lembrando que, da mesma forma que o ser humano pode ser 

potencialmente vulnerável ou oprimido, também pode ser potencialmente 

violador ou opressor. É necessário, portanto, identificar a qual dos polos o 

indivíduo pertence, para, assim, combater a classe violadora ou opressora. 

A existência digna baseia-se na necessidade de construir e reconstruir 

mundos em todas as ordens de vida, criando e fomentando os direitos 

humanos numa cultura multiculturalista, havendo mutualismo, respeito e 

reciprocidade. 

Assim, transgredir um direito humano, como reduzir alguém ao 

trabalhado escravo contemporâneo, não fere apenas sua dignidade, 

integridade física e psíquica, fere, por conseguinte, sua alma, seu espírito de 

querer viver e acreditar que existem pessoas boas e que o mundo é o nosso 

lar. 
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CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO E TRABALHO ESCRAVO, NA 
PERSPECTIVA DA OFENSA AOS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS 

TRABALHISTAS 

Taissa Pereira Silva da Costa1 

 Wânia Guimarães Rabello de Almeida2 

Resumo: Segundo o artigo 149 do Código Penal, sujeitar o trabalhador a 

condições degradantes de trabalho configura o crime de redução à condição 

análoga à de escravo. O presente artigo tem por objetivo demonstrar que a 

sujeição de alguém a condições degradantes de trabalho ocorre quando são 

desrespeitados os direitos humanos e direitos fundamentais trabalhistas, 

específicos e inespecíficos, na perspectiva de que tais direitos são inerentes à 

dignidade humana. Desrespeitá-los, portanto, implica grave ofensa a esse 

princípio, que constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil 

(Constituição Federal, art. 1º, III). 

Palavras-chave: Condições degradantes de trabalho; Direitos humanos; 

Direitos fundamentais; Dignidade humana. 

1 Introdução 

A escravidão ainda é uma realidade no Brasil e se manifesta de várias 

formas, conforme prevê o art. 149 do Código Penal. Este artigo define as 

hipóteses que caracterizam a denominada escravidão contemporânea sob a 

perspectiva das condições degradantes de trabalho. 

Abolida formalmente a escravidão, em 13 de maio de 1888, foi 

necessário o estabelecimento de uma nova nomenclatura para a situação 

análoga ocorrida na modernidade. Daí ter sido adotada pelo Código Penal não 

a expressão redução à condição de escravo, mas a expressão redução a 

condição análoga à de escravo. 

                                              
1 Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, pesquisadora bolsista de 
Iniciação Científica pelo CEFOS/FDMC – e-mail: taissapscosta@gmail.com. 
2 Doutora e mestra em Direito Privado pela PUC-MINAS. Professora de Direito do Trabalho e 
Processo Coletivo do Trabalho da Faculdade de Direito Milton Campos. Advogada – e-
mail:waniag@uai.com.br 
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Dentre as hipóteses que caracterizam a redução de alguém à condição 

análoga à de escravo está, consoante o art. 149 do Código Penal, a submissão 

de alguém a condições degradantes de trabalho. 

Não há consenso na doutrina e jurisprudência em relação à definição 

do que sejam condições degradantes de trabalho. 

O que se pretende é demonstrar que o desrespeito aos direitos 

humanos e fundamentais trabalhistas, específicos e inespecíficos, configura o 

crime de redução de alguém à condição análoga à de escravo. Para enfrentar 

esta questão, é necessário definir esses direitos, bem como o conceito de 

condições degradantes de trabalho. Em seguida, será verificada a 

possibilidade de considerar o desrespeito aos direitos mencionados como 

uma das formas de submissão a condições degradantes de trabalho. 

2 Direitos Humanos 

Direitos humanos são direitos inerentes à dignidade humana, 

assegurados pelas normas nacionais e internacionais. Conforme prevê a 

Declaração e Programa de Ação de Viena, de 1993, são direitos que “têm origem 

na dignidade e valor inerente à pessoa humana”. 

Os direitos humanos não são direitos cujo exercício decorre do simples 

fato de ser o seu titular um ser humano. Com efeito, adverte Joaquim Herrera 

Flores: 

[...] Falar de dignidade humana não implica falar de um conceito ideal 
ou abstrato. A dignidade humana é um fim material. Um objetivo que 
se concretiza no acesso igualitário e generalizado aos bens que 
fazem com que a vida seja ‘digna’ de ser vivida [...]. A dignidade 
consiste na obtenção de acesso igualitário aos bens tanto materiais 
como imateriais que se foram conseguindo no constante processo de 
humanização do ser humano [...]. Viver com dignidade [...] em termos 
materiais significa gerar processos igualitários de acesso aos bens 
materiais e imateriais que conformam o valor da ‘dignidade humana’. 
(FLORES, 2017). 

Trata-se de direitos reconhecidos ao longo da história da humanidade 

e que serviram, na sua gênese, de instrumento contra a tirania e a opressão, 

mas que sofreram alteração em seu objeto, conteúdo e alcance, sob o influxo 
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das transformações sociais, econômicas e culturais experimentadas pela 

humanidade. 

A titularidade real de direitos humanos exige o acesso aos bens 

materiais e imateriais que promovam o valor da dignidade humana. Ou seja, 

os direitos humanos são inerentes aos indivíduos, no sentido de que sem o 

seu gozo efetivo não se terá uma vida efetivamente digna. Os direitos humanos 

alcançam os seres humanos na totalidade das suas relações sociais, inclusive 

no contexto da relação de emprego. 

Assim, é inegável a existência tanto de direitos humanos trabalhistas, 

que são aqueles específicos da relação de emprego, quanto daqueles que, 

embora não o sejam, devem ser aplicados no seu contexto. Daí a existência de 

direitos humanos trabalhistas específicos e inespecíficos. 

Note-se, quanto a este último aspecto, que, mesmo antes de vir à luz a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização Internacional do 

Trabalho já havia assinalado, na Declaração de Filadélfia, a necessidade de 

assegurar direitos a serem respeitados universalmente, dentre os quais vários 

foram posteriormente contemplados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, como o direito a igual remuneração por igual trabalho, a salário que 

assegure existência compatível com a dignidade humana e a organização de 

sindicatos e de filiação sindical. Isso significa que os direitos trabalhistas 

estão na gênese dos direitos humanos. 

Cumpre acrescentar que: 

a) os direitos humanos são assegurados a todos os seres humanos 

b) os direitos humanos são direitos que atuam como resistência a toda 

forma de arbitrariedade no exercício de poder, inclusive nas relações entre 

capital e trabalho e entre empregado e empregador, que são relações de 

poder. 

O reconhecimento de direitos humanos a serem observados na relação 

de trabalho é, inclusive, afirmado no Preâmbulo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, segundo o qual é “essencial que os direitos da pessoa sejam 

protegidos pelo império da lei, para que a pessoa não seja compelida, como 

último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão”, sendo fundamental. 
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Os direitos trabalhistas são assegurados aos trabalhadores para que 

tenham uma vida digna, na medida em que a dignidade é um atributo do ser 

humano, inclusive aquele que vive da alienação da sua força de trabalho. 

Em suma, os direitos trabalhistas e os direitos humanos têm a 

dignidade humana como ponto de partida (o reconhecimento do valor 

inerente a toda pessoa humana) e de chegada (a realização de condições 

materiais sem as quais este valor não se apresentará na realidade concreta).  

Estabelecida a existência dos direitos humanos trabalhistas, cumpre 

definir alguns destes direitos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece o direito ao 

trabalho; à livre escolha de emprego; a condições justas e favoráveis de 

trabalho; à proteção contra o desemprego; a igual remuneração por igual 

trabalho; a uma remuneração justa e satisfatória, que assegure ao trabalhador, 

assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana 

e à organização sindical (art. XXIII). 

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos reconhece o 

direito de não ser submetido à escravidão e à servidão e de não ser obrigado 

a executar trabalhos forçados (art. 8º), assim como o de ser tratado com 

humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana (art. 10). 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

reconhece, nos artigos 6º e 7º, o direito à possibilidade de ganhar a vida 

mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito, à formação e 

orientação técnica e profissional e ao emprego produtivo, que permita 

salvaguardar o gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais, 

assim como o direito de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, 

que assegurem, especialmente: a) uma remuneração que proporcione, no 

mínimo, a todos os trabalhadores: um salário equitativo e uma remuneração 

igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção, e uma existência 

decente para eles e suas famílias. Em particular, as mulheres deverão ter a 

garantia de condições de trabalho não inferiores às dos homens, percebendo 

mesma remuneração que eles por trabalho igual; b) condições de trabalho 

seguras e higiênicas; c) igual oportunidade para todos de serem promovidos, 
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em seu trabalho, à categoria superior que lhes corresponda, sem outras 

considerações que não as de tempo, de trabalho e de capacidade; d) o 

descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias 

periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. No art. 8º, 

este Pacto assegura o direito de fundar sindicatos e de a eles se filiar; de 

formação, pelos sindicatos, de federações ou confederações nacionais e o 

direito destas de formar organizações sindicais internacionais ou de a elas 

filiarem-se; além de autonomia sindical e direito de greve. 

A Declaração da Filadélfia, Relativa aos Fins e Objetivos da Organização 

Internacional do Trabalho, estabelece os princípios fundamentais sobre os 

quais se funda a Organização, quais sejam: ao trabalho não pode ser conferido 

o valor de mercadoria; a liberdade de expressão e de associação é uma 

condição indispensável para um progresso constante; a pobreza, onde quer 

que exista, constitui ameaça à prosperidade de todos; a luta contra a carência 

material deve ser conduzida com energia inesgotável pelas nações, através do 

esforço internacional contínuo e organizado, no qual os representantes dos 

trabalhadores e dos empregadores discutam, em igualdade, com os Governos, 

e tomem com eles decisões de caráter democrático, visando o bem comum. 

Ainda de acordo com esta Declaração, “todos os seres humanos, qualquer que 

seja a sua raça, a sua crença ou o seu sexo, tem o direito de efetuar o seu 

progresso material e o seu desenvolvimento espiritual em liberdade e com 

dignidade, com segurança econômica, e com oportunidades iguais”. 

A Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho considera direitos 

fundamentais no trabalho: a liberdade de associação e o reconhecimento do 

direito de negociação coletiva; a eliminação de todas as formas de trabalho 

forçado ou obrigatório; a abolição efetiva do trabalho infantil; a eliminação da 

discriminação em matéria de emprego e ocupação.  

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem dispõe que 

toda pessoa tem direito à educação, no sentido de “preparo para subsistir de 

uma maneira digna, para melhorar o seu nível de vida” (art. XII); ao trabalho 

em condições dignas e o de seguir livremente sua vocação, na medida em que 
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for permitido pelas oportunidades de emprego existentes (direito ao trabalho 

- art. XIV); ao recebimento de remuneração que, em relação à sua capacidade 

de trabalho e habilidade, lhe garanta um nível de vida conveniente para si e 

para sua família (direito a uma justa retribuição - art. XIV); ao descanso, ao 

recreio honesto e à oportunidade de aproveitar utilmente o seu tempo livre 

em benefício do seu melhoramento espiritual, cultural e físico (direito ao 

descanso e ao aproveitamento do tempo livre - art. XV); à previdência social, 

de modo a ficar protegido contra as consequências do desemprego, da velhice 

e da incapacidade, que, provenientes de qualquer causa alheia à sua vontade, 

que a impossibilitem, física ou mentalmente, de obter meios de subsistência 

(direito à previdência social - art. XVI); de se associar a outras pessoas a fim 

de promover, exercer e proteger os seus interesses legítimos, de ordem 

política, econômica, religiosa, social, cultural, profissional, sindical ou de 

qualquer outra natureza (direito de associação - art. XXII). 

O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Protocolo de San Salvador), no art. 6º, a todos reconhece o direito ao 

trabalho, “o que inclui a oportunidade de obter os meios para levar uma vida 

digna e decorosa por meio do desempenho de uma atividade lícita, livremente 

escolhida ou aceita”, e estabelece, no art. 7º, que o direito ao trabalho “supõe 

que toda pessoa goze do mesmo em condições justas, equitativas e 

satisfatórias”, cumprindo aos Estados garantir: remuneração que assegure, no 

mínimo, a todos os trabalhadores condições de subsistência digna e decorosa 

para eles e suas famílias e um salário equitativo e igual por trabalho igual, sem 

nenhuma distinção; o direito aos obreiros de seguir sua vocação e de 

dedicarem-se à atividade que melhor atenda às suas expectativas e a trocar 

de emprego de acordo com a respectiva regulamentação nacional; o direito do 

trabalhador à promoção ou avanço no trabalho, para o qual serão levadas em 

conta suas qualificações, competência, probidade e tempo de serviço; 

estabilidade em seus empregos, de acordo com as características das 

indústrias e profissões e com as causas de justa separação. No caso de 

dispensa injustificada, o trabalhador terá direito a uma indenização ou à 

readmissão no emprego, ou a quaisquer outras prestações previstas pela 
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legislação nacional; segurança e higiene no trabalho; proibição de trabalho 

noturno ou em atividades insalubres e perigosas para os menores de 18 anos 

e, em geral, de todo trabalho que possa pôr em risco sua saúde, segurança ou 

moral; limitação razoável das horas de trabalho, tanto diárias como semanais, 

devendo a jornada ser de menor duração quando se tratar de trabalho 

perigoso, insalubre ou noturno; repouso; gozo do tempo livre; férias 

remuneradas; remuneração dos feriados nacionais. 

O Protocolo também reconhece, no art. 8º, direitos sindicais, quais 

sejam: organizar sindicatos; filiar-se a sindicato; direito de os sindicatos 

criarem federações e confederações nacionais ou a elas se associar, bem como 

formar organizações sindicais internacionais ou a elas associar-se; direito à 

autonomia sindical.  

A Declaração Sociolaboral do MERCOSUL de 1988 prevê que os Estados 

membros devem garantir aos trabalhadores igualdade efetiva de direitos, 

tratamento e oportunidade no emprego e ocupação, sem distinção ou 

exclusão por motivo de raça, origem nacional, cor, sexo ou orientação sexual, 

idade, credo, opinião política ou sindical, ideologia, posição econômica ou 

qualquer outra condição social ou familiar (art. 1º); tratamento de forma digna 

e não discriminatória, favorecendo-se a inserção social e no mercado de 

trabalho, quando se tratar de portador de necessidades especiais (art. 2º); 

igualdade de tratamento e oportunidades para homens e mulheres (art. 3º); 

ajuda, informação, proteção e igualdade de direitos e condições de trabalho, 

reconhecidos aos nacionais do país em que estiverem exercendo suas 

atividades, quando se tratar de trabalhadores migrantes (art. 4º); trabalho 

livre e  exercício de qualquer ofício ou profissão, de acordo com as disposições 

nacionais vigentes (art. 5º); proteção especial do trabalho, quando se tratar de 

trabalhador menor (art. 6º); de constituir as organizações que considerarem 

convenientes, assim como de afiliar-se a essas organizações (art. 8º); 

adequada proteção contra todo ato de discriminação tendente a menoscabar 

a liberdade sindical com relação ao emprego, o que exige que seja garantida 

a liberdade de filiação, de não filiação e desfiliação, sem que isto comprometa 

o ingresso em um emprego ou sua continuidade, a ocorrência de demissões 
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ou prejuízos ao trabalhador por causa de sua filiação sindical ou de sua 

participação em atividades sindicais e o direito de ser representado, 

sindicalmente, de acordo com a legislação, acordos e convênios coletivos de 

trabalho em vigor nos Estados partes (art. 9º); o direito à negociação coletiva 

(art. 10); o direito à greve (art. 11); a proteção contra o desemprego (art. 15); 

orientação, formação e capacitação profissional (art. 16); o direito de exercer 

suas atividades em um ambiente de trabalho sadio e seguro, que preserve sua 

saúde física e mental e estimule seu desenvolvimento e empenho profissional 

(art. 17); a proteção adequada no que se refere às condições e ao ambiente de 

trabalho por meio de serviços de inspeção do trabalho (art. 18); a seguridade 

social (art. 19). 

Vê-se, portanto, que o trabalhador é titular de direitos cujo gozo 

constitui uma exigência da sua dignidade, o que significa que violar estes 

direitos é violar a sua própria dignidade. 

3 Direitos Fundamentais Trabalhistas 

Direitos fundamentais são direitos inerentes a qualquer cidadão, 

reconhecidos como tais na Constituição de determinado país. Há de se lembrar 

que não se tratam de direitos cujo exercício se dá pelo simples fato de serem 

inerentes à dignidade humana. Como já dito, são direitos cujo exercício é uma 

exigência da dignidade humana.  

Os direitos fundamentais “são direitos básicos da pessoa” (dimensão 

subjetiva) e constituem a “base jurídica da vida humana no seu nível atual de 

dignidade” (dimensão objetiva) (MIRANDA, 1998, p. 9-10). Assim, além de serem 

direitos subjetivos, situação em que definem o “estatuto jurídico dos 

cidadãos” (LUÑO, 2007, p. 22), os direitos fundamentais possuem dimensão 

objetiva, assumindo, neste momento, a condição de princípios.  

Como princípios, tais direitos constituem fundamento de ordem 

política, econômica, social e jurídica, na medida em que constituem 

“expressão do conjunto de valores ou decisões axiológicas básicas de uma 

sociedade, consagrados em sua normatividade constitucional” (LUÑO, 2007, p. 

21). 
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Vale esclarecer que, em relação aos direitos fundamentais, são 

encontradas na doutrina duas vertentes de pensamento. A primeira vincula os 

direitos fundamentais à sua constitucionalização, sendo afirmado, nesta 

perspectiva, que direitos fundamentais são os direitos inerentes à dignidade 

humana positivados pela Constituição de um determinado país. 

Adotando esta corrente de pensamento, observa Ingo Wolfgang Sarlet 

que:  

O termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos do 
ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 
expressão ‘direitos humanos’ guardaria relação com os documentos 
de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que 
se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 
vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, 
aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal 
sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional 
(internacional) (SARLET, 2007, p. 35). 

A segunda considera a positivação dos direitos inerentes à dignidade 

humana em sentido mais amplo, sendo reconhecidos pela ordem jurídica de 

um país, tanto pela Constituição, como pelas leis infraconstitucionais.  

É nesse sentido a lição de Antonio Enrique Pérez Luño, que define 

direitos humanos como “conjunto de faculdades e instituições que, em cada 

momento histórico, materializam as exigências da dignidade, da liberdade e 

da igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelo 

ordenamento jurídico a nível nacional e internacional” e, os direitos 

fundamentais como “os direitos humanos garantidos pelo ordenamento 

jurídico positivo, na maior parte dos casos em sua Constituição, e que 

geralmente gozam de uma maior proteção” (LUÑO, 2007, p. 46). 
 
 

José Joaquim Gomes Canotilho afirma que “‘direitos do homem’ são 

direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão 

jusnaturalista-universalista); ‘direitos fundamentais’ são os direitos do 

homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaço-

temporalmente” (CANOTILHO, 2003, p. 393).
  



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

120 

Neste artigo, é adotada a perspectiva segundo a qual direitos 

fundamentais são direitos inerentes à dignidade humana assegurados 

constitucionalmente. 

Os trabalhadores são titulares de direitos fundamentais assegurados na 

Constituição Federal, entre eles os apontados nos arts. 5º, 6º e 225, por 

exemplo. De outro lado, na condição de parte em uma relação de trabalho 

subordinado, o obreiro é titular dos direitos fundamentais apontados nos art. 

7º a 11 da Constituição Federal. Assim, existem direitos fundamentais 

trabalhistas inespecíficos e direitos fundamentais trabalhistas específicos em 

nossa carta magna. 

Como exemplos de direitos fundamentais trabalhistas, têm-se: 

a) direito à liberdade, à vida, à igualdade, ainda que formal, de 

oportunidades e à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança; 

b) direito à previdência social (prestações e serviços), irredutibilidade 

salarial, salário mínimo, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, horas extras, 

limitação de jornada, aviso prévio, não discriminação no trabalho, 

sindicalização, greve, férias e repouso semanal remunerado; 

c) direito ao meio ambiente do trabalho saudável e equilibrado (art. 225, 

caput, e art. 200, VIII, da Constituição da República de 1988), direitos dos 

idosos, das crianças e dos adolescentes no trabalho, consoante os arts. 26 a 

28 do Estatuto do Idoso, arts. 402 a 441 da CLT e os arts. 60 a 69 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente; 

4 Trabalho escravo contemporâneo e condições degradantes  

Consoante o art. 149 do Código Penal, constitui crime de submissão à 

condição análoga à de escravo, dentre outras condutas, a subordinação a 

condições degradantes de trabalho. 

José Cláudio Monteiro de Brito Filho, definindo o trabalho sob condições 

degradantes afirma que corresponde a:  
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“[...]aquele em que há a falta de garantias mínimas de saúde e 
segurança, além da ausência de condições mínimas de trabalho, de 
moradia, higiene, respeito e alimentação, tudo devendo ser 
garantido [...] em conjunto; ou seja, em contrário, a falta de um 
desses elementos impõe o reconhecimento do trabalho em 
condições degradantes" (BRITO FILHO, 2006. p. 132). 

Condições degradantes de trabalho privam o trabalhador de um 

trabalho conforme a dignidade humana. 

Neste sentido é a lição de Cícero Rufino Pereira, para quem: 

É importante verificar que não é somente a falta de liberdade de ir e 
vir que caracteriza o trabalho em condições análogas à (sic) de 
escravo. Neste crime não haverá apenas o malferimento do princípio 
da liberdade; na verdade, o princípio constitucional atingido é o da 
dignidade da pessoa humana (tanto no plano material, quanto 
moral), princípio do qual devem derivar todos os outros, eis que não 
se pode dar ao ser humano trabalhador tratamento análogo ao de 
coisa ou “mercadoria (o que era o escravo, no Brasil, nos anos 
anteriores a 1888: ano da promulgação da “Lei Áurea”, a qual 
“libertou” os escravos) (PEREIRA, 2009, p. 1218). 

De outro lado, não se pode negar que “o trabalho prestado em condição 

análoga à de escravo é gênero, do qual são espécies o trabalho forçado e o 

trabalho degradante. Em ambas as modalidades, o princípio da dignidade da 

pessoa humana é afrontado” (SCHWARZ, 2014).  

A respeito da caracterização da redução de alguém a condições 

análogas às de escravo, vale mencionar a lição de Rodrigo Garcia Schwarz, no 

sentido de que: 

Escravidão na contemporaneidade é o estado ou a condição de um 
indivíduo que é constrangido à prestação de trabalho, em condições 
destinadas à frustação de direito assegurado pela legislação do 
trabalho, permanecendo vinculado, de forma compulsória, ao 
contrato de trabalho mediante fraude, violência ou grave ameaça, 
inclusive a retenção de documentos pessoais ou contratuais ou em 
virtude de dívida contraída junto ao empregador ou pessoa com ele 
relacionada. O escravismo contemporâneo, no Brasil, não se 
manifesta apenas nas degradantes condições de trabalho, tampouco 
nos baixíssimos salários, quando existentes, mas, especialmente, na 
violência que é subjacente ao fenômeno, verificada nos diferentes 
mecanismos de coerção, física ou moral, utilizados por fazendeiros e 
seus prepostos ou intermediadores de mão-de-obra, para subjugar 
o trabalhador e mantê-lo cativo. Nesse sentido, pode haver 
escravidão mesmo onde o trabalhador não tem consciência dela. [...] 
Um sistema em que pessoas são deslocadas para pontos afastados 
do território nacional, têm os seus documentos retidos, são 
constrangidos a assumir dívidas exorbitantes para a própria 
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sobrevivência e são obrigados a trabalhar em condições 
degradantes, mantendo-se impedidas de se desligarem desse 
trabalho, é, de fato, uma manifestação do escravismo (SCHWARZ, 
2014, p. 90). 

No que tange a caracterização do trabalho escravo contemporâneo, vale 

mencionar, ainda, decisão do STF, a qual pondera a respeito da 

desnecessidade da prova de coação direta contra a liberdade de ir e vir para 

a configuração do crime do art. 149 do Código Penal, bastando a submissão da 

vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” ou “a condições 

degradantes de trabalho”, condutas alternativas previstas no tipo penal: 

PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. ESCRAVIDÃO 
MODERNA. DESNECESSIDADE DE COAÇÃO DIRETA CONTRA A LIBERDADE 
DE IR E VIR. DENÚNCIA RECEBIDA. 
Para configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é 
necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou 
mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a 
submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” 
ou “a condições degradantes de trabalho”, condutas alternativas 
previstas no tipo penal. 
A “escravidão moderna” é mais sutil do que a do século XIX e o 
cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos 
constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-
se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como 
coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só 
mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente 
de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A 
violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima 
de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também 
significa “reduzir alguém a condição análoga à de escravo”. 
Não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura 
trabalho escravo. Se a violação aos direitos do trabalho é intensa e 
persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são 
submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições 
degradantes de trabalho, é possível, em tese, o enquadramento no 
crime do art. 149 do Código Penal, pois os trabalhadores estão 
recebendo o tratamento análogo ao de escravos, sendo privados de 
sua liberdade e de sua dignidade. 
Denúncia recebida pela presença dos requisitos legais (BRASÍLIA. 
Supremo Tribunal Federal. Inquérito nº 3.412. Autor: Ministério 
Público Federal. Investigado: João José Pereira de Lyra e outro. 
Publicado no DJE em 12/11/2012. Destaques acrescidos). 

No acórdão retro, os Ministros Rosa Weber e Ayres Britto assim se 

manifestaram, respectivamente: 

Para configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é 
necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou 
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mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a 
submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” 
ou “a condições degradantes de trabalho”, condutas alternativas 
previstas no tipo penal. A “escravidão moderna” é mais sutil do que 
a do século XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de 
diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente 
físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade 
tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser 
feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e 
persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho 
digno. (BRASÍLIA, STF. Inquérito 3.412/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio, 
2012, destaques acrescidos). 
Não é necessário, para que se reduza alguém à condição de escravo, 
o uso de grilhões, ou de escolta, ou de guardas armados. Aí já é 
escravidão mesmo escancarada, pura e simples (BRASÍLIA, STF. 
Inquérito 3.412/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio, 2012). 

Não se olvide, em sintonia com Jorge Antonio Ramos Vieira, que: 

Assim, o ‘escravo moderno’ é menos que o boi (que é cuidado, 
vacinado e bem alimentado), que a terra (que é protegida e bem 
vigiada) e que a propriedade (sempre defendida com firmeza). 
Destarte, o trabalhador escravizado, por não integrar o patrimônio 
do ‘escravagista moderno’, este não se preocupa com sua saúde, 
segurança e higidez física ou mental, sendo totalmente 
DESCARTÁVEL, utilizado apenas como meio de produção e não ligado 
ao proprietário por qualquer liame, legal ou social, na visão daqueles 
que se utilizam da prática ou que pretendem legalizá-la (VIEIRA, 2004, 
p. 189). 

O trabalho escravo contemporâneo é aquele realizado de forma a violar 

a dignidade humana. O trabalhador cujos direitos humanos e fundamentais 

trabalhistas, específicos e inespecíficos, são desrespeitados tem violada a sua 

dignidade humana. Anote-se que a dignidade humana estará assegurada ou 

conservada quando for possível uma existência que permita a plena fruição 

dos direitos humanos e dos direitos fundamentais,  

Apesar de a dignidade humana ser um dos fundamentos da República, 

a sua definição não é, para Béatrice Maurer, viável, pois definir dignidade é 

“impor-lhe limites e subtrair do conceito, dessa forma, um aspecto essencial 

de sua riqueza, na medida em que a dignidade e a liberdade são 

inseparáveis”. (MAURER, 2005, P. 75). 

Ingo Wolfgang Sarlet cita Günter Dürig, para quem a dignidade da 

pessoa humana consiste no fato de que: 

Cada ser humano é humano por força de seu espírito, que o distingue 
da natureza impessoal e que o capacita para, com base em sua 
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própria decisão, tornar-se consciente de si mesmo, de 
autodeterminar a sua conduta, bem como de formatar a sua 
existência e o meio que o circunda (SARLET, 2007, p. 119). 

Para o próprio autor, a dignidade da pessoa humana é a 

Qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 2005, p. 37). 

O respeito à dignidade e a criação de condições para uma vida digna 

constituem pressupostos para a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, que a Constituição Federal inclui, conforme se vê do seu art. 3º, I, 

entre os objetivos fundamentais da República. Assim, não há sociedade livre, 

justa e solidária onde persiste a escravidão. 

5 Conclusão 

O Código Penal aponta como forma de redução de alguém à condição 

análoga à de escravo a sua submissão a condições degradantes de trabalho, 

que são aquelas incompatíveis com a dignidade humana. 

Os direitos humanos e os direitos fundamentais trabalhistas, 

específicos e inespecíficos, definem o que são condições de trabalho 

compatíveis com a dignidade humana. Assim, a violação desses direitos 

constitui uma forma de submissão de alguém a condições degradantes de 

trabalho, o que configura o crime tipificado no art. 149 do Código Penal. 

Com efeito, o desrespeito aos direitos humanos e fundamentais 

trabalhistas resulta na precarização da tutela e da promoção da dignidade 

humana e, por consequência, na submissão do trabalhador a condições 

degradantes de trabalho.  

Ademais, insta salientar que os direitos humanos e os direitos 

fundamentais, inclusive trabalhistas, podem ser considerados direitos de 
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liberdade, tendo em vista que escravidão é negação da liberdade. Esta 

liberdade é negada quando não são respeitados direitos que a tornam 

possível.  

A efetividade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais 

trabalhistas é uma exigência da dignidade do trabalhador e da sua família, 

bem como uma forma de resistência e combate à submissão de trabalhadores 

a condições degradantes de trabalho e, por consequência, à sua redução à 

condição análoga à de escravo. 

De outro lado, o respeito à dignidade da pessoa humana e a criação 

de condições para uma vida digna constituem pressupostos para a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, que a Constituição Federal inclui, 

conforme se vê do seu art. 3º, I, entre os objetivos fundamentais da República. 

Não há sociedade livre, justa e solidária onde persiste a escravidão. 
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DESVENDANDO OS PRINCIPAIS DESAFIOS DO TRABALHO ESCRAVO 
CONTEMPORÂNEO À LUZ DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 81/2014 

Marina Gomes Vieira1 

Resumo: Este artigo tem o objetivo de analisar os impactos da EC 81/2014, que 

não só repercutiu em avanços, mas, em contrapartida, trouxe uma discussão 

no tocante ao conceito de trabalho escravo. Inicia-se desvendando sob quais 

formas se revela o trabalho escravo contemporâneo. Posteriormente, 

concentra-se no seu ponto crucial: o retrocesso social implícito no Projeto de 

Lei n° 432/2013, que regulamenta a referida Emenda Constitucional, caso 

retirada da tipificação de trabalho escravo as condições degradantes de 

trabalho e de jornada de trabalho exaustiva. 

Palavras-chave: Trabalho escravo contemporâneo. EC 81/2014. Retrocesso 

social. Projeto de Lei n° 432/2013. Condições degradantes de trabalho. Jornada 

de trabalho exaustiva. 

1 Introdução 

Embora formalmente a escravidão esteja abolida desde 1888, ela ainda 

se faz presente no Brasil em pleno século XXI. Constata-se que o direito de 

propriedade em relação a outro ser humano, esse sim foi abolido. Mas, 

inegavelmente, incontáveis trabalhadores ainda estão sujeitos a essa forma 

cruel e desumana de trabalho. 

A escravidão contemporânea muitas vezes ocorre de uma forma 

disfarçada, consistindo em temática de difícil análise. É necessário um olhar 

atento a todos os direitos e garantias conquistados especialmente pela 

Constituição Federal de 1988 para que se identifique a ocorrência dessa forma 

de trabalho e, posteriormente, a combata. 

O Brasil realizou vários acordos para combater todas as formas de 

trabalho análogas a de escravo. Porém, a dificuldade maior frente ao tema 

                                              
1 Graduada pela Faculdade de Direito Milton Campos, advogada e pós graduanda em Direito 

do Trabalho e Processo do Trabalho da Faculdade Damásio. E-mail: 
marinagvieira88@gmail.com. 
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sempre esteve em punir o infrator deste tipo de crime. Diante dessa realidade, 

estudou-se a melhor forma de atingir o atual empregador escravocrata e a 

conclusão foi uma só: atingir o seu “bolso”, a sua propriedade urbana ou rural, 

o seu bem maior. Nasceu então a Proposta de Emenda à Constituição nº 

43/2001, que depois de anos tramitando no Congresso Nacional, foi aprovada 

e transformou-se na Emenda Constitucional n° 81/2014. 

Essa emenda veio acrescer ao rol do artigo 243 da Constituição Federal, 

que trata das hipóteses de expropriação de propriedades urbanas e rurais 

para fins de reforma agrária e programas de habitação popular, passando a 

considerar constitucional o confisco da propriedade rural ou urbana pela 

exploração de mão de obra análoga a de escravo. 

Diante de uma análise rasa, chega-se à conclusão de que a Emenda 

Constitucional nº 81/14 trata-se de um grande avanço, pois anteriormente a 

ela, só era considerado constitucional a expropriação de propriedade onde 

fossem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. 

Entretanto, a discussão central em torno da Emenda em comento girou 

e ainda gira em torno da conceituação do que é, ou não, trabalho escravo 

contemporâneo. É exatamente sob essa ótica que o presente artigo pretende 

abordar o tema. 

O que ocorreu, na verdade, é que se foi construindo um entendimento 

de que seria necessária uma “moeda de troca” em relação à aprovação da 

Emenda, uma espécie de “revanche” legislativa. Daí a ideia de reformular a 

conceituação de trabalho escravo. Para os opositores à expropriação de terras 

onde fosse constatada a exploração de mão de obra análoga a de escravo, uma 

maior delimitação do conceito dessa forma de trabalho se fazia necessária, de 

forma a garantir a segurança jurídica para aplicação da norma ao caso 

concreto. Porém, por trás dessa justificativa da segurança jurídica, fica 

evidente a estratégia dessa parcela da sociedade em manter a impunidade 

dessa exploração criminal da mão de obra. 

Partindo de todas as considerações até então feitas, a proposta do 

presente artigo consiste, primeiramente, em elucidar quais as formas 

estabelecidas no âmbito do Código Penal no que concerne ao trabalho escravo 
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contemporâneo no Brasil. Superada a análise inicial, o artigo entra no seu 

ponto crucial: as implicações sociais e o retrocesso social que seria gerado 

com a eventual retirada dos termos “jornada exaustiva” e “condições 

degradantes de trabalho” da conceituação atual de condições análogas a de 

escravo prevista no artigo 149 do Código Penal. 

1.2 Formas atuais de trabalho análogas a de escravidão 

Antes de adentrar no tema da escravidão contemporânea sob o viés da 

Emenda Constitucional n° 81/2014, importante trazer à baila a conceituação 

do Artigo 149 do Código Penal, que prevê o crime de reduzir alguém a 

condições análogas a de escravo como: 

Reduzir alguém a condição análoga a de escravo, quer submetendo-
o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a 
condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 
meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto: 
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência 
§1° Nas mesmas penas incorre quem: 
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 
II – mantêm vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera 
de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho. 
§2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 
I – contra criança ou adolescente; 
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 
(BRASIL, 1940) 

O caput do referido artigo prevê claramente quatro hipóteses para a 

tipificação do crime: o cerceamento de liberdade em se desligar do trabalho; 

a servidão por dívida; condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva. 

Inicialmente, cumpre destacar que o conceito supra é tido como 

moderno e até mesmo parabenizado pela ONU e pela OIT. Segundo afirmou 

Antônio Carlos de Mello, coordenador interino do Programa de Combate ao 

Trabalho Forçado da OIT, no último encontro “em defesa do conceito de 

trabalho escravo: aspectos jurídicos e impactos na implementação das 

políticas”, realizado durante a Semana Nacional de Combate ao Trabalho 
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Escravo, em janeiro de 2017, a OIT considera o conceito brasileiro disposto na 

legislação penal como adequado à formatação contemporânea, conseguindo 

abraçar as condições degradantes de trabalho, bem como as exaustivas 

jornadas (MELLO, 2017). 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 81/2014, a pressão em se 

alterar a conceituação atual de trabalho análogo ao de escravo foi crescendo, 

de forma que vários projetos de lei sobre o assunto fossem colocados em 

pauta. O presente artigo trata especificamente do Projeto de Lei n° 432/2013, 

que tem o intuito de regulamentar a Emenda Constitucional n° 81/2014, 

retirando os termos “jornada exaustiva” e “condições degradantes de 

trabalho” da conceituação moderna de trabalho escravo. O projeto de lei em 

comento ainda se encontra em tramitação no Congresso Nacional, mais 

precisamente na Secretaria Legislativa do Senado Federal, aguardando 

inclusão de ordem do dia de requerimento, de acordo com informações do 

Site do Senado Federal (2017). 

Importante salientar que o Brasil tem demonstrado um importante 

papel nesta luta global contra o trabalho forçado. Conforme elucida Sakamoto 

(2006): 

O país aparece como a melhor referência internacional, reconhecida 
pela OIT em seu relatório ‘Uma Aliança Global contra o Trabalho 
Forçado’, lançado em maio de 2005. O Plano Nacional para a 
Erradicação do Trabalho Escravo, adotado em março de 2003, assim 
como os planos estaduais que a ele se seguiram constituem hoje 
modelos para iniciativas similares no resto do mundo [...].  

Insta ponderar que dentre as diversas tentativas de coibir o trabalho 

análogo ao de escravo, está a criação do cadastro de empresas e pessoas 

autuadas por sua exploração, instituído pelo MTE por meio da Portaria n. 540, 

de 15 de outubro de 2004, a conhecida “lista suja”. 

No tocante à principal medida repressiva na luta contra essa forma de 

trabalho, insta ressaltar a atuação dos Grupos Móveis de Fiscalização, cuja 

composição é formada por auditores fiscais do trabalho, delegados e agentes 

da Polícia Federal e procuradores do Ministério Público do Trabalho e, em 

determinadas operações, por procuradores da República, do Instituto 
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Esses grupos 

verificam no local da denúncia a ocorrência da prática de trabalho forçado, 

libertam os trabalhadores e autuam os proprietários.  

Em 2015, na celebração de vinte anos da atuação do grupo especial de 

fiscalização móvel, Alexandre Lyra, chefe da Divisão de Erradicação do 

Trabalho Escravo – Detrae, apresentou um balanço positivo acerca das ações 

fiscais no combate ao trabalho escravo desde o ano de 1995. Foram quase 

50.000 trabalhadores resgatados, mais precisamente 43.428 obreiros, de 

acordo com o Observatório Digital do Trabalho Escravo (2017), considerando 

que o período para a construção do Observatório se inicia no ano de 

lançamento do I Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, em 2003. 

No tocante a verbas indenizatórias, mais de 92 milhões de reais já foram pagos 

a esses trabalhadores. 

Diante de todos esses dados e constatações, percebe-se que o Brasil 

tem se destacado no combate ao trabalho escravo e essa realidade passou a 

incomodar extremamente os grandes proprietários de terras e exploradores 

de mão de obra escrava. Importante aqui se fazer um adendo para traçar o 

perfil do típico “escravizador” brasileiro. Segundo estudos da OIT (2017), trata-

se de homens brancos, naturais da região do sudeste, maioria com ensino 

superior completo e formação profissional em administração de empresas, 

engenharia agrônoma, medicina veterinária, dentre outras. É possível 

constatar também que as profissões enunciadas pelos exploradores de mão 

de obra, além de possuir estreita relação com o campo, tinham também 

relação com a política brasileira, já que alguns declararam-se consultores e 

deputados estaduais. Diante do perfil traçado, fácil entender a enorme 

pressão desse grupo para se alterar a redação atual do artigo 149 do Código 

Penal. 

Parlamentares ligados à bancada Ruralista do Congresso Nacional 

pretendem insistentemente, por meio de projetos de lei, restringir o conceito 

atual a fim de considerar trabalho escravo apenas as ocorrências em que se 

identifica o trabalho forçado e a servidão por dívida, excluindo casos em que 
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trabalhadores são submetidos a condições degradantes e jornada de trabalho 

exaustiva. 

No tocante ao Projeto de Lei nº 432/13, outro prejuízo previsto na 

proposta legislativa é que a expropriação deverá esperar o trânsito em julgado 

da sentença penal condenatória. Dessa forma, conclui-se que a morosidade 

do judiciário seria grande aliada a esses exploradores. Além disso, apenas o 

proprietário que explorar diretamente o trabalho escravo estará sujeito ao 

confisco da propriedade. Porém, o que se constata na apuração da grande 

maioria dos casos de trabalho análogos ao de escravo, é a existência, em boa 

parte dos casos, de um intermediador do proprietário, que administra o 

negócio e se relaciona diretamente com os trabalhadores. O proprietário, que 

muitas vezes possui conhecimento pleno do que se passa em sua propriedade, 

apenas se beneficia da exploração da mão de obra escrava. Diante das duas 

problemáticas, fácil concluir que o artigo 243 da CF/88, torna-se ineficaz. 

2 Desenvolvimento 

2.1 Retrocesso social iminente 

Grandes foram as conquistas do Direito Trabalhista frente a temática 

abordada. Foram milhares de trabalhadores resgatados e reinseridos no 

mercado de trabalho. No aspecto constitucional, direitos fundamentais foram 

devolvidos a milhares de seres humanos. 

O Projeto de Lei n° 432/13, que visa excluir do conceito de trabalho 

escravo os termos “condições degradantes” e “jornada exaustiva”, nada mais 

é que um retrocesso social, pois esses dois critérios caracterizadores tidos 

como modernos são os que mais dão causa a denúncias de trabalho escravo 

no Brasil. Dessa forma, para caracterizar a infração penal restariam as 

hipóteses relacionadas à servidão por dívida, retenção de documentos 

pessoais do trabalhador, bem como o fato de ser levado a um local isolado 

geograficamente que o impede de retornar para casa, sendo esse retorno 

muitas vezes impedido até mesmo por seguranças armados.  
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Atualmente, constata-se que os meios utilizados para atrair e manter 

trabalhadores para situações de trabalho escravo, não são mais os mesmos 

que os tradicionais. A escravidão contemporânea explora as vulnerabilidades 

de pessoas que se encontram em situação de miséria e que, muitas vezes, 

saem de suas cidades atraídos por falsas promessas de aliciadores. De acordo 

com o Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil (2017), o perfil típico 

do trabalhador escravizado é de homens que se enquadram como 

pardos/mulatos; a maioria deles possuindo até o 5° ano incompleto de 

escolaridade e de naturalidade maranhense. Já o perfil etário dos beneficiários 

do seguro-desemprego do trabalhador resgatado está entre 22/25 anos. 

Conclui-se, dessa forma, que a privação de liberdade do trabalhador era 

forma caracterizadora da escravidão tradicional, já que esses trabalhadores 

eram tidos como propriedades dos donos de terra. Hoje, a situação não é mais 

a mesma. Os aliciadores, chamados de “gatos”, precisam ser perspicazes ao 

aliciar os trabalhadores. Esses, que geralmente saem de regiões precárias, são 

seduzidos pela promessa de um trabalho com bom salário, comida e moradia. 

O “gato”, comumente, oferece o emprego a esses trabalhadores, acompanhado 

de dinheiro como "adiantamento do salário".  

Quando os trabalhadores chegam ao seu destino, são encaminhados 

geralmente a locais sem alimentação adequada e sem água potável. Muitas 

vezes, ficam presos a dívidas que contraem em troca da garantia de suas 

necessidades básicas, além de serem impedidos de fuga por seguranças 

armados.  

 Ademais, por possuírem grau de instrução muito baixo (grande maioria 

possuindo até o 5° ano incompleto) e a situação de miserabilidade muito alta, 

a situação é vista como única alternativa de sobrevivência. 

Para Jorge Antônio Ramos Vieira, Juiz Titular da Vara do Trabalho de 

Parauapebas – PA, trata-se especificamente de  

Processo de exploração violento de seres humanos cativos por 
dívidas contraídas pela necessidade de sobrevivência, e forçados a 
trabalhar porque não têm opção. Recrutados em bolsões de miséria, 
são levados para locais de difícil acesso, sem possibilidade de fuga, 
às vezes vigiados por homens armados, atraídos através de falsas 
promessas. (VIEIRA, 2003).  
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Sobre o tema, assevera Flávio Filgueira Nunes:  

A degradação do explorado inicia-se ainda em sua localidade de 
origem, onde não possui as mínimas condições de subsistência. Vê 
seus familiares passando necessidade, quando não se encontram 
adoentados. No município, não enxergam a mínima expectativa de 
trabalho. O homem não consegue vislumbrar condições de melhoria 
para si e para seus familiares. Torna-se assim, vulnerável às 
promessas feitas pelos “gatos”. O trabalhador vê à sua frente a 
seguinte opção: permanecer em sua cidade, sem qualquer 
expectativa, ou tentar sorte melhor em outras regiões, ainda que 
corra o risco de ver frustrada sua esperança. Quem sai, na verdade, 
queria permanecer, mas não fica, pois continuar é aceitar a dor que 
lhe corrói. (NUNES, 2005). 

Assim, observa-se que a privação da liberdade física acaba sendo 

consequência do processo de aliciamento e não a causa da escravidão 

contemporânea. Isso porque a escravidão, antes caracterizada por aquela 

figura do trabalhador acorrentado não ocorre nos dias atuais, de forma que a 

escravidão contemporânea ocorre principalmente pela submissão de 

trabalhadores a condições indignas de trabalho ou por uma jornada muito 

extenuante. 

Se aprovado o projeto de lei n° 432/13, que regulamenta a emenda 

Constitucional n° 81/14, a sociedade ficará a mercê da impunidade, enquanto 

os atuais escravizadores continuarão a praticar a exploração da mão de obra, 

unicamente com o intuito de obter seus lucros.  

Consequentemente, uma gama de direitos conquistados no âmbito do 

Direito Constitucional do Direito do Trabalho será afetada. Cumpre ressaltar 

que um dos cinco princípios constitucionais fundamentais garantidos pela 

Carta Magna é a Dignidade da Pessoa Humana. Como garantir a efetividade 

desse princípio no campo do Direito do Trabalho se a legislação atual não 

conseguir coibir a forma mais cruel de exploração de trabalho humano? Além 

disso, como ressaltar o princípio supra, se a legislação brasileira na contramão 

da erradicação das formas análogas à escravidão, retrocede na temática? 

Além disso,  

O Texto Máximo, ao tratar dos Direitos e Garantias Fundamentais 
(Título II), os desdobra em direitos e deveres individuais e coletivos 
(Capítulo I do Título II), ao lado dos direitos sociais (Capítulo II do 
Título II). O exercício de atividade profissional pela pessoa humana 
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pode abranger essas duas dimensões, que implicam graus 
diferenciados de intervenção da norma jurídica. (DELGADO, 2016, p. 
54). 

Partindo do pressuposto de que as funções do Direito do Trabalho não 

podem ser deixadas de lado, devendo guiar toda e qualquer relação de 

trabalho, profissionais ligados a este ramo do Direito, já alertam a sociedade 

sobre possível retrocesso na legislação brasileira no tocante ao tema. O ínclito 

Ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, por exemplo, pondera que  

De fato, o ramo justrabalhista incorpora, no conjunto de seus 
princípios, regras e institutos, um valor finalístico essencial, que 
marca a direção de todo o sistema jurídico que compõe. Este valor - 
e a consequente direção teleológica imprimida a este ramo jurídico 
especializado – consiste na melhoria das condições de pactuação da 
força de trabalho na ordem socioeconômica. Sem tal valor e direção 
finalística, o Direito do Trabalho sequer se compreenderia, 
historicamente, e sequer justificar-se-ia, socialmente, deixando, 
pois, de cumprir sua função principal na sociedade contemporânea. 
(DELGADO, 2016, p. 380-381) 

Ao consagrar o artigo 5° da Constituição brasileira nas relações 

trabalhistas, assevera: 

O Direito do Trabalho, portanto, configura muitas vezes regulação de 
atividades profissionais, porém em nível usualmente superior ao 
verificado na dinâmica econômica, traduzindo manifesta elevação 
nas condições de pactuação do labor humano na vida econômico-
social. Nessa medida consagra a garantia do art. 5º, XIII, da 
Constituição em dimensão potencializada, mediante notável rol de 
proteções e vantagens impostas ao tomador de serviços – que se 
enquadra, juridicamente, como empregador. Por isso é que o Direito 
do Trabalho constitui ramo jurídico que caracteriza, no plano da vida 
real, diversos decisivos princípios constitucionais, tais como da 
dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e do 
emprego, da justiça social, da segurança e do bem-estar social, da 
subordinação da propriedade à sua função socioambiental. 
(DELGADO, 2016, p. 380-381). 

Diante do cenário atual, há enorme receio de que notável retrocesso 

atinja o ramo justrabalhista. Ao lado da recente aprovação da Lei n° 13.467/17 

- Reforma Trabalhista, que culminou e culminará em diversas formas de 

precarização nas relações de trabalho, essa eventual aprovação legislativa no 

Brasil, seria mais uma aprovação avassaladora e inegociável de regressão 

ímpar para o ordenamento justrabalhista. 
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Sabe-se as principais organizações mundiais que a situação é de alerta 

e todos os esforços estão sendo realizados a fim de que a redação do crime 

de redução a condições análogas a de escravo, tipificado no artigo 149 do atual 

Código Penal, continue inalterada. Só partindo desse pressuposto, a 

conceituação de trabalho decente buscada pela ONU, por meio de esforços 

com vistas à redução da desigualdade e exclusão social, restaria assegurada.  

3 Conclusão 

O significado do trabalho escravo deve estar associado ao contexto 

histórico em que está inserido, pois este nunca é o mesmo e já se apresentou 

sob várias formas, origens e justificativas, cada um dispondo de elementos 

constitutivos que os identificam com os períodos que ocorreram. O que definia 

o trabalho escravo em uma época pode simplesmente ser desprezado ou não 

se contextualizar em outra etapa histórica, embora sempre presente na 

história humana (FÁVERO, 2010). 

Em um país marcado por severas desigualdades sociais, a compreensão 

das formas das situações que caracterizam o trabalho em condições análogas 

ao de escravo é essencial para o combate do crime. 

Salienta-se que para atender as diversas e novas formas de trabalho 

advindas da realidade socioeconômica brasileira, o Princípio da Dignidade da 

Pessoa humana, intrínseco à personalidade, deve ser tratado como um fim em 

si mesmo (KANT, 1986). O princípio correspondente é absoluto e há de 

prevalecer sempre, sobre qualquer outro valor ou princípio (SANTOS, 1999). 

Não obstante, em meio às novas formas de labor, a mais antiga e cruel, qual 

seja, a escravidão, infelizmente ainda persiste com uma “nova roupagem”. 

Longe de prever a solução uníssona para o fim da prática de submissão 

de trabalhadores a situações de trabalho análogo à escravidão, mas no intuito 

de percorrer o caminho para atingir esse fim, é essencial reconhecer no artigo 

149 do Código Penal, todas as conquistas e resultados obtidos visando sanar 

a problemática da exploração de mão de obra análoga a de escravo. A atual 

conceituação do crime de escravidão aborda as formas modernas desse tipo 

de labor, quais sejam: “condições degradantes” e “jornada exaustiva”. Com a 
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pretensão de se esvaziar esse conceito, retirando essas duas formas de 

trabalho escravo contemporâneo, retiraremos toda a eficácia pretendida pela 

redação atual do artigo 243 da Constituição Federal, que considera 

constitucional a expropriação de propriedades rurais e urbanos onde for 

constatada a exploração de mão de obra análoga a de escravo. 

Eventual aprovação do Projeto de lei n° 432/13, significa compactuar 

com a forma mais cruel e desumana de trabalho, que vai de encontro com 

todos os avanços brasileiros obtidos na erradicação do trabalho escravo 

contemporâneo. 

A reflexão ainda perpassa por outra questão: Considerando a realidade 

política e socioeconômica atual na “era das reformas sem fim”, a sociedade e, 

principalmente, as grandes organizações, tais como a OIT, a ONU, o Ministério 

Público do Trabalho, dentre outras, devem assumir uma posição firme no 

sentido de não permitir que os anseios de uma pequena parcela da sociedade, 

detentora de grande parte do capital social, possam prevalecer diante das 

notórias e inegáveis conquistas justrabalhistas. Só por meio da ponderação de 

interesses econômicos e sociais, o ramo justrabalhista poderá cumprir sua 

mais difícil missão: garantir a justiça social. 
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A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E UMA NOVA FORMA DE COMBATE AO TRABALHO 
ESCRAVO – EMENDA CONSTITUCIONAL 81 – AVANÇO OU RETROCESSO 

Daniela Miranda Duarte1 

Resumo: O presente trabalho pretende examinar os possíveis efeitos da 

Emenda Constitucional 81/ 2014, que acresceu ao artigo 243 da Constituição 

Federal a possibilidade de expropriação, para fins de reforma agrária, de 

propriedades rurais e urbanas, de qualquer região do país, nas quais se 

constatar exploração de trabalho escravo, sendo permitido, ainda, o confisco 

de todo e qualquer bem de valor econômico decorrente dessa exploração. 

Para isso, busca-se analisar a legislação concernente à matéria, bem como 

apresentar um breve histórico do trabalho em condições análogas às de 

escravo no Brasil, passando por seu conceito e pelo entendimento dos 

Tribunais brasileiros quanto à matéria. Para finalizar, será feita investigação 

sobre a PEC do Trabalho Escravo, examinando as implicações da alteração do 

Artigo 243 da Constituição Federal na realidade do país. 

Palavras-chave: Trabalho escravo contemporâneo. Direitos do trabalhador. 

Confisco. Emenda Constitucional n 81. 

1 Introdução 

O termo escravidão é, quase intuitivamente, associado ao 

aprisionamento e à venda de africanos, que eram obrigados a trabalhar em 

lavouras ou nas casas de seus proprietários. Nesse sentido, a escravidão não 

mais existe, uma vez que abolida no Brasil em 1888 pela Lei Áurea. Entretanto, 

são comuns as notícias de trabalhadores que são submetidos a condições 

indignas de trabalho. Basta acessar o site do Ministério Público do Trabalho 

para se ter conhecimento da existência, ainda hoje, de trabalho em condições 

análogas às de escravo, nos termos do artigo 149 do Código Penal, que assim 

dispõe:  

                                              
1 Procuradora do Conselho Regional de Farmácia.  MBA em Direito do Trabalho pela Fundação 
Getúlio Vargas. E-mail: adv.danieladuarte@gmail.com 
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“reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-
o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a 
condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 
meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto”.  

De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, quase 

21 milhões de pessoas são vítimas do trabalho forçado, sendo a maioria 

mulheres. Dessa exploração, a economia mundial privada arrecada anual e 

ilegalmente 150 milhões de dólares, sendo o trabalho doméstico, a agricultura, 

a construção, a indústria e o entretenimento os setores mais afetados. 

Na mesma linha, conforme matéria publicada no Correio Brasiliense em 

maio de 2017, segundo dados ONG Walk Free Foundation, 45 milhões de 

pessoas são escravizadas nos cinco continentes. No Brasil, 167 mil pessoas são 

submetidas a condições de trabalho degradantes e sub-humanas, além de 

serem obrigadas a trabalhar em troca de pífias remunerações ou 

simplesmente para pagarem dívidas contraídas com o patrão. De 1995 a 2015, 

um total de 49.816 pessoas foram libertadas do trabalho em condições 

análogas às de escravo no Brasil, sendo 4.543 delas só em Minas Gerais, estado 

que aparece em terceiro lugar na lista dos que mais libertou vítimas desse 

crime. 

Assim, é fácil compreender que, apesar de parecer absurdo, pessoas 

ainda trabalham em condições análogas às de escravo em pleno século XXI. 

Em que pese a Constituição Federal instituir a dignidade da pessoa humana 

como fundamento da República Federativa do Brasil, garantindo, ainda, 

direitos como à liberdade e à igualdade, ainda persiste, no país, como legado 

do período colonial, a exploração de pessoas, em condições degradantes, 

exaustivas e, por vezes forçadas. 

Nesse sentido, é fato que o direito, como ciência social que regula as 

relações humanas, deve revestir-se de efetividade, de nada adiantando uma 

legislação morta, que não seja cumprida ou que não traga resultados 

positivos. 

Em 2014, o artigo 243 da Constituição Federal foi alterado pela Emenda 

Constitucional nº 81/2014, passando a prever a hipótese de expropriação das 

terras onde for localizada exploração de trabalho escravo, destinando-as a 
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reforma agrária ou a programas de habitação popular. 

Todavia, alguns entendem que o texto constitucional tem eficácia 

limitada, dependendo de regulamentação complementar para atingir efeitos 

plenos. Partindo desse pressuposto, seria necessário estabelecer um conceito 

de condições análogas às de escravo para fins de expropriação. Para outros, o 

conceito do artigo 149 do Código Penal já é o suficiente para a efetivação da 

novidade trazida pela emenda constitucional, motivo pelo qual ela teria 

eficácia plena e não dependeria de regulamentação.  

O cerne do presente trabalho está em discutir se a alteração legislativa 

promovida pela Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 81/2014 será, ou 

não, um grande avanço no combate ao trabalho em condições análogas às de 

escravo e se uma nova lei regulamentando o conceito de trabalho nessas 

condições prejudicaria o que se tem já construído pela jurisprudência. 

A metodologia aplicada será a investigação científica por meio da 

pesquisa doutrinária e jurisprudencial. O instrumento de coleta e análise de 

dados utilizados será a pesquisa em periódicos, revistas científicas e 

jurisprudência. 

2 Trabalho escravo contemporâneo no Brasil 

O Estado Democrático de Direito, que se baseia na preservação da 

liberdade e igualdade de direitos, na supremacia da vontade do povo e na 

garantia do bem-estar social, e floresceu devido a grandes movimentos 

sociais, econômicos e políticos, dentre os quais se destacam a Revolução 

Industrial na Europa, a Revolução Francesa, a criação da Organização 

Internacional do Trabalho e a promulgação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, não pode fechar os olhos para a escravidão 

contemporânea. 

No Brasil, conforme se depreende de informações existentes no sítio 

eletrônico do Ministério do Trabalho e do Emprego, foi ratificada, em 1957, a 

Convenção 29, que dispõe sobre trabalho forçado ou obrigatório, e, em 1965, a 

Convenção 105, que dispõe sobre abolição do trabalho forçado, ambas da 

Organização Internacional do Trabalho. Em termos de legislação interna sobre 
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o tema, podem-se citar algumas leis, tais como o Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, mais conhecido como a Consolidação da Lei do Trabalho, a Lei 

4.124 de 1963, que criou o Estatuto do Trabalhador Rural, posteriormente 

substituído pela Lei 5.889, de 1973, e a própria Constituição Federal, que 

concretizou a igualdade jurídica entre trabalhadores rurais e urbanos. 

A Carta da República, por ser um instrumento democrático, por 

excelência, se preocupou, em seus fundamentos, com a dignidade da pessoa 

humana e com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, III e 

IV), objetivando, assim, construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais (art. 3º, I e III), deixando expresso, em seu texto, o trabalho como 

direito social. 

Ainda assim, atualmente, são negados a muitos trabalhadores direitos 

básicos, tais como à água potável, à alimentação, à alojamentos adequados,  à 

instalações sanitárias e, até mesmo, ao pagamento justo por seu trabalho.  

Oficialmente, a escravidão clássica no Brasil foi abolida em 13 de maio 

de 1888, através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, carregando o 

Brasil a marca de ter sido um dos últimos países a elidir a escravidão. 

Mas, no mundo capitalista, inúmeras práticas estão relacionadas à 

persistência ou ao renascimento de formas escravistas de relações de 

trabalho, o que é um problema a ser discutido e resolvido. 

Segundo o sociólogo José de Souza, o trabalho forçado, no Brasil, tem 

origem no processo de ocupação das regiões Centro-Oeste e Norte do país. O 

lema da Ditadura era “integrar” (Amazônia ao Brasil) “para não entregar” (a 

supostas e gananciosas potências estrangeiras), embora as terras em questão 

estivessem ocupadas por dezenas de tribos indígenas (MARTINS, 1995). 

Na época, o Governo concedeu relevantes incentivos financeiros a 

grandes empresas, principalmente àquelas ligadas à agropecuária, para que 

investissem na ocupação da região, evitando a ingerência estrangeira em 

terras brasileiras. As facilidades concedidas para que estas empresas tivessem 

acesso à propriedade geraram o empobrecimento das populações rurais e 

indígenas, possibilitando a dominação pela força, apoiada pela ditadura 
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militar, pela repressão e pela falta de liberdade política. 

José de Souza Martins resume bem o quadro da época: 

Esse clima repressivo, associado ao fato de que os proprietários de 
terra e os empresários eram os principais aliados e beneficiários do 
regime militar, criou para camponeses e trabalhadores rurais uma 
situação extremamente adversa. Num país em que o poder pessoal 
do grande proprietário rural é ainda hoje um poder emblemático, um 
poder de vida e de morte, criou-se, assim, uma situação em que a 
exploração do trabalho ficava acentuadamente na dependência do 
arbítrio do fazendeiro ou de seus representantes (MARTINS, 1995, p. 
4). 

A partir desse momento, surgiram as primeiras denúncias de trabalho 

forçado no Brasil. Segundo a cartilha que trata de trabalho escravo 

contemporâneo disponível no site da Clínica do Trabalho Escravo, a primeira 

denúncia relativa a tal crime foi feita através da Carta Pastoral de D. Pedro 

Casaldáliga, Bispo da Prelazia de São do Araguaia, no Estado do Mato Grosso, 

o que leva a concluir que, após quase meio século de abolição oficial da 

escravatura, essa prática nunca deixou de existir no Brasil. 

Recentemente, em 04 de maio de 2015, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos submeteu à Corte Interamericana de Direitos Humanos o 

caso “Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil”. Em um breve resumo, 

os trabalhadores da Fazenda Brasil Verde eram submetidos à prática de 

trabalho forçado e servidão por dívidas, com ameaças de morte caso 

abandonassem fazenda. Também tinham seu direito de locomoção cerceado, 

não recebiam salário e não tinham acesso a condições mínimas de moradia, 

higiene, alimentação, saúde e segurança. Inclusive, dois adolescentes que lá 

trabalhavam desapareceram. O caso foi julgado em 20 de outubro do mesmo 

ano, sendo o Estado (Brasil) condenado a “em um prazo razoável, identificar, 

processar e, se for o caso, punir os responsáveis, de acordo com o estabelecido 

nos parágrafos 444 a 446 da presente Sentença. Se for o caso, o Estado deve 

restabelecer (ou reconstruir) o processo penal 2001.39.01.000270-0, iniciado 

em 2001, perante a 2ª Vara de Justiça Federal de Marabá, Estado do Pará, de 
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acordo com o estabelecido nos parágrafos 444 a 446 da presente Sentença”.2 

Essa sentença é tida como histórica, por ter sido a primeira vez que a 

Corte Interamericana julgou um caso de trabalho escravo nas Américas, tendo 

a oportunidade de definir, com clareza, o que é escravidão moderna e quais 

são as obrigações do Estado para acabar com ela. 

Assim, pode-se dizer que a escravidão persiste e está reinventada, 

sendo, em alguns casos mais sutil, mais disfarçada, se comparada àquela 

anterior. 

A escravidão e o tráfico de pessoas para fins de exploração no trabalho 

são práticas tão condenadas pela comunidade internacional, que as 

Convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

versam sobre a matéria, foram as que mais receberam ratificações em todo o 

mundo, afirma a especialista em Políticas Públicas Patrícia Audi (2006, p. 74.), 

sendo o Brasil um país modelo no combate à escravidão contemporânea. 

O sociólogo José de Souza Martins ressalta que o GERTRAF (Grupo de 

Repressão ao Trabalho Forçado) e os Grupos de Fiscalização Móvel têm 

procurado atuar repressiva e educativamente, no sentido de banir, sobretudo, 

a chamada escravidão por dívida ou peonagem (MARTINS, 2000, p. 15). Adiante, 

afirma o autor que “essas ações representam o erguimento de uma barreira 

moral, por meio do jurídico, em nome da sociedade, às formas indiscriminadas 

e nem sempre éticas de reprodução ampliada do capital” (MARTINS, 2000, p. 

20). 

Outra importante ferramenta de combate ao trabalho escravo é a Lista 

Suja do Trabalho Escravo, reconhecida pelo coordenador nacional da Conaete 

como “uma política pública reconhecida pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como um 

instrumento que deve servir de exemplo a outros países-membros de tais 

organismos internacionais”.  

                                              
2CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS CASO TRABALHADORES DA FAZENDA BRASIL 
VERDE x BRASIL SENTENÇA DE 20 DE OUTUBRO DE 2016. Disponível em 
<http://www.itamaraty.gov.br/images/Banco_de_imagens/Sentenca_Fazenda_Brasil_Verde
.pdf>, acesso em 16 de agosto de 2017. 
 

http://www.itamaraty.gov.br/images/Banco_de_imagens/Sentenca_Fazenda_Brasil_Verde.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/Banco_de_imagens/Sentenca_Fazenda_Brasil_Verde.pdf
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Tal ferramenta é tão importante que foi objeto de inúmeras disputas 

judiciais. A publicação da lista estava proibida desde 2014, mas o juiz do 

Trabalho Rubens Curado Silveira, da 11ª Vara do Trabalho de Brasília, concedeu 

a liminar na ACP nº 0001704- 55.2016.5.10.0011, determinando a divulgação do 

Cadastro de Empregadores flagrados com mão de obra análoga à de escravo. 

Diante do exposto, percebe-se que, mesmo com a abolição da 

escravidão clássica, a escravidão contemporânea assola o país, apesar de o 

Brasil, em teoria, ser modelo no combate à escravidão. Foi nesse contexto que 

surgiu a ideia da PEC do trabalho escravo, que prevê o confisco de terras 

daqueles que praticam tal crime. A ideia central é que, se todas as formas de 

combate não foram suficientes, então, surtirá maior efeito ir direto na 

propriedade daquele que escraviza, tornando-o mais frágil econômica e 

patrimonialmente. 

3 A PEC do trabalho escravo 

O que mais assolaria o empregador, possuidor, escravocrata, do que 

retirar dele a propriedade? 

A possibilidade de confisco já existia no ordenamento jurídico e foi 

apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 543974. 

Nesse processo, discutia-se a questão da expropriação de terras onde fossem 

localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Na época, o Ministro 

Relator Eros Grau entendeu que a propriedade, nesse caso, estava cumprindo 

uma função antissocial (BRASIL, 2009). 

Foi neste mesmo caminho que, após 15 anos, foi aprovada proposta de 

emenda constitucional (PEC) 57A, de 1999, apelidada de PEC do Trabalho 

Escravo, a qual resultou na Emenda Constitucional 81, de 06 de junho de 2014, 

que alterou o artigo 243. 

O novo texto mantém a hipótese de expropriação de terras nas quais 

são localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas e acrescenta que as 

propriedades rurais e urbanas, de qualquer região do país, onde houver 

exploração do trabalho escravo, também poderão ser expropriadas e 

destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular. Em ambos 
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os casos, a expropriação prescindirá de qualquer indenização ao proprietário 

expropriado. 

O artigo 243 da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação: 

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País 
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a 
exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e 
destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, 
sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no 
art. 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014) 
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico 
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins e da exploração de trabalho escravo serão confiscados 
e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da 
lei (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014) 
(BRASIL, 1988). 

Nesse ponto reside o cerne do trabalho, que é examinar os possíveis 

efeitos da alteração do artigo 243 da Constituição Federal, que pode ser 

considerada uma evolução social, no sentido de tornar mais efetiva a garantia 

constitucional do trabalho digno, ou pode representar um grande retrocesso, 

na medida em que a elaboração de um novo conceito de trabalho escravo, 

para fins de expropriação, pode descaracterizar toda a jurisprudência atual. 

A primeira grande vantagem da alteração constitucional é viabilizar o 

combate ao trabalho em condições análogas às de escravo tanto em meio 

urbano, quanto no meio rural, sendo as propriedades confiscadas destinadas 

a reforma agrária ou programas de habitação popular, sem qualquer 

indenização e sem prejuízo de outras sanções.  

O grande questionamento reside na expressão “exploração de trabalho 

escravo na forma da lei”. Atualmente, utiliza-se da conceituação prevista no 

artigo 149 do Código Penal, que considera como sujeito passivo do crime 

“qualquer pessoa, desde que tenha relação de trabalho com sujeito”, que for 

submetida a trabalhos forçados, a jornada exaustiva, a condições degradantes 

de trabalho, ou tiver restringida, por qualquer meio, sua locomoção, como nos 

casos de servidão por dívida contraída com empregador ou preposto 

(DELMANTO, 2010). Ou seja, de acordo com o autor, quatro são as hipóteses de 

configuração do trabalho escravo, quais sejam: trabalho forçado, jornada 
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exaustiva, condições degradantes e servidão por dívidas. 

Em voto proferido em caso clássico de trabalho em condições análogas 

à de escravo, no qual o proprietário de uma fazenda contratava trabalhadores 

rurais, provenientes do Norte de Minas, por intermédio de “gato3”, e os 

submetia à servidão por dívidas e a condições degradantes de trabalho, o 

Desembargador Relator Rogério Valle Ferreira, quando do julgamento do 

Recurso Ordinário 00742201208403004, assim aduziu: 

Trabalho escravo contemporâneo constituiu “chaga social” 
intolerável e deve ser duramente combatida. Implica total descaso 
com a condição humana da pessoa que labora. 
A conivência com este tipo de situação representa falta de 
humanidade, de respeito com o próximo e de civilidade. 
Com efeito, o patrimônio valorativo de toda a comunidade foi 
agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista 
jurídico. 
Da mesma forma como é detectável um patrimônio mínimo da 
pessoa humana individualmente considerada, existe um patrimônio 
mínimo a ser protegido para toda a coletividade. Esse patrimônio é 
representado por um acervo de interesses meta individuais. 
Escravizar é violar  direitos  fundamentais  e  difusos  da  sociedade,  
consagrados na Constituição Federal de 1988, entre os quais se 
destacam: a proteção à dignidade humana (art. 1º, III); os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV), a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança (art. 5º, caput), 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I); o 
princípio da legalidade (art. 5º, II); não submissão à tortura ou a 
tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III); a inviolabilidade 
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X); a 
liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XIII); a 
liberdade de locomoção (art. 5º, XXIII); a proibição de imposição de 
pena de trabalhos forçados e cruéis (art. 5º, XLVI); a proibição de 
prisão civil por dívida (art. 5º, LXVII). 
A proibição de escravidão é um direito de toda a sociedade e, 
consequentemente, da humanidade, como expressam as declarações 
internacionais. 
A questão da escravidão, principalmente a partir do século XX, 
tornou-se um problema mundial. 
Em 1926, foi assinado, pelas Ligas das Nações Unidas, o primeiro 
tratado internacional proibindo a escravidão. 
Já em 1948, foi firmada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
da qual o Brasil é signatário, preconizando em seu art. 4º que: 
“ninguém será mantido em escravidão ou servidão por dívida; a 
escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas 
formas”. 
Também em favor da erradicação do trabalho escravo no mundo, 
foram promulgadas as Convenções 29 e 105 da Organização 
Internacional do Trabalho. 

                                              
3 Gato é a pessoa que atrai o trabalhador para exercer funções em outras localidades, com 
falsas promessas de salários e acomodações, é o intermediador entre o empregado e o 
empregador.  
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A primeira, denominada “Convenção sobre o trabalho forçado”, de 
1930, teve como objetivo suprimir todas as formas de trabalho 
forçado ou obrigatório em nível global. 
A Convenção 105, de 1957, por sua vez, refere-se ao compromisso de 
seus signatários em erradicar o trabalho forçado em seus territórios. 
Logo, submeter alguém a trabalho em condição análoga à de escravo 
é conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e internacional. 
A conduta do réu causa repulsa e viola direitos difusos de toda a 
coletividade, na medida em que o empregador se olvidou de que 
estava lidando com pessoas e submeteu-as a condição degradante 
e, por isso, merece repressão severa, a fim de imprimir na sua 
consciência valores éticos e morais básicos, como o de que se deve 
tratar de forma digna as pessoas que lhe prestam serviços. (BRASIL, 
2012) grifei. 

Atualmente, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que 

a configuração do crime de submissão à condição análoga à de escravo 

independe do cerceamento de locomoção ou do emprego de violência física. 

Considera-se trabalho análogo ao de escravo, principalmente aquele em 

condições degradantes e aquele em jornada exaustiva de trabalho, sendo 

percebida a coisificação do trabalhador. 

Conforme ementa transcrita abaixo, resta claro o posicionamento do 

STF sobre o tema. É considerado trabalho análogo ao de escravo quando o 

empregador fere os direitos fundamentais da pessoa humana, por exemplo, 

aliciando trabalhadores de um lugar para outro do território nacional, 

negando os direitos trabalhistas, subjugando o trabalhador a condições 

degradantes ou submetendo-os a jornadas extensas. 

Como se conclui do caso acima, nossos Tribunais rechaçam o trabalho 

em condições análogas às de escravo, aplicando o conceito estabelecido pelo 

artigo 149 do Código Penal. Quatro situações se destacam para fins de 

conceituação: cerceamento de liberdade de se desligar do serviço, servidão 

por dívida, condições de trabalho degradantes e jornada exaustiva. Tais 

situações referem-se ao trabalho tanto na área rural quanto nas áreas 

urbanas, sendo as duas últimas as mais comuns.  

Coincidentemente, a Bancada Ruralista e a Frente Parlamentar da 

Agropecuária (FPA), essa última uma das maiores e mais organizadas frentes 

da Câmara dos Deputados, representados pelo Senador Romero Jucá, 

apresentaram o Projeto de Lei nº 432/2013, no sentido de regulamentar o 

artigo 243 da CR/88, estabelecendo que a expropriação prevista  nesse 
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dispositivo só seria cabível nos casos de servidão por dívida e cerceamento de 

liberdade, excluindo os conceitos de trabalho degradante e jornada exaustiva, 

pois seriam "abertos e subjetivos".  

Ocorre que, conforme já demonstrado acima, os casos envolvendo 

trabalho degradante e jornada de trabalho exaustiva são a maioria 

esmagadora das situações envolvendo trabalho em condições análogas ao de 

escravo. 

Para o Ministério Público Federal, nos termos da Nota Técnica 2CCR/MPF 

nº 1, de 20 de janeiro de 2017, o PLS nº 432/2013 vai na contramão dos avanços 

conquistados no Brasil, ignorando o conceito estabelecido pela legislação 

penal e redefinindo as hipóteses que podem caracterizar o trabalho escravo, 

tudo para excluir as modalidades de “jornada exaustiva” e “condições 

degradantes de trabalho” (BRASIL, 2017). 

De acordo com a nota, “eventual aprovação do projeto representaria 

enorme retrocesso social, isso porque retiraria da conceituação do trabalho 

escravo suas formas modernas, relegando-o à figura clássica da escravidão 

exclusivamente como restrição à liberdade ambulatória” (BRASIL, 2017).  

Nesse sentido, o projeto de lei prevê que apenas a condição de trabalho 

forçado, sob ameaça de punição e com a utilização de coação ou restrição da 

liberdade do obreiro, poderia configurar o crime de submissão à condição 

análoga à de escravo. Estabelece, também, que o mero descumprimento de 

legislação trabalhista não caracteriza trabalho escravo. Com efeito, deixa de 

prever as modalidades do trabalho degradante e da jornada exaustiva, sob a 

alegação de que sua definição é indeterminada. 

Assim, considerando que os Tribunais têm utilizado o conceito de 

trabalho escravo previsto no Código Penal, a aprovação da Emenda 

Constitucional 81, alterando a redação do artigo 243 da Constituição Federal, 

tende a ser considerada uma vitória, pois atinge, exatamente, o bem maior do 

empregador escravocrata, que é a sua propriedade. Todavia, o projeto de lei 

em trâmite pode jogar por terra toda a jurisprudência pátria atual, 

inviabilizando a punição de condutas que hoje são consideradas como 

trabalho escravo. 
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4 Conclusão  

Diante de todo o contexto, em que pese a Lei Áurea ter sido assinada 

pela Princesa Isabel em 1888, a escravidão ainda é um problema grave para 

ser combatido, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. A Organização 

das Nações Unidas (ONU), juntamente com a comunidade internacional, tem 

se preocupado com a questão. Basta relembrar que, segundo dados da própria 

ONU, 21 milhões de pessoas são submetidas a condições análogas às de 

escravo em pleno século XXI. 

No Brasil, um país de extensão territorial gigantesca e com boa parte de 

sua economia decorrente da produção agropecuária, inúmeros são os casos 

de regaste de pessoas trabalhando em condições análogas à de escravo. 

A aprovação da Emenda Constitucional 81, alterando a redação do artigo 

243 da Constituição Federal, foi uma grande vitória para os trabalhadores, pois 

institui a pena de confisco da propriedade, que é a principal preocupação do 

empregador escravocrata. Contudo, caso o artigo 243 da CF/1988 seja 

regulamentado conforme pretendido pelo projeto de lei, trazendo novo 

conceito de trabalho escravo, excluindo-se do citado conceito as espécies 

“condições degradantes de trabalho” e “jornada exaustiva de trabalho”, todo 

o esforço pode ser inócuo. Inócuo porque, ao se suprimir justamente aquelas 

hipóteses que configuram a maioria dos casos, evita-se a caracterização do 

crime e, em consequência, a aplicação da pena. 

Assim, retirar as espécies “condições degradantes de trabalho” e 

“jornada exaustiva de trabalho” do conceito de trabalho em condições 

análogas ao de escravo, já confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal por 

mais de uma vez como integrantes do tipo penal, consiste em manifesto 

retrocesso social, não admitido pela Constituição Federal, em especial nos 

artigos 7º e 5º, §2º.   
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ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E 
FUNDAMENTAIS NO BRASIL: O RETROCESSO CONTIDO NA PROPOSTA DO 

PROJETO DE LEI 3842/2012 

Luana Raquel Ramos dos Santos1 

Resumo: Durante muito tempo o conceito de trabalho escravo esteve 

intimamente ligado à restrição de liberdade ambulatorial. Atualmente, 

contudo, a configuração do crime de submissão à condição análoga à de 

escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal independe desse requisito. 

Após a alteração, em 2003, do referido artigo, operou-se uma considerável 

ampliação do conceito de trabalho análogo ao de escravo no ordenamento 

brasileiro, que passou a englobar, além do trabalho forçado, a submissão a 

jornadas exaustivas e a condições degradantes. O Projeto de Lei 3842/2012, 

contudo, pretende reduzir o conceito de trabalho análogo ao de escravo, 

retirando do artigo 149 do CP a menção à jornada exaustiva e às condições 

degradantes. Tal proposta representa perigoso retrocesso na proteção da 

dignidade dos trabalhadores, na medida em que promove um retorno ao 

antigo conceito que previa o cerceamento de liberdade como requisito 

fundamental para a ocorrência do crime. 

Palavras-chave: Trabalho Escravo. Dignidade Humana. Projeto de Lei 

3.842/2012. Vedação do Retrocesso Social. 

1 Introdução 

A pesquisa que ora se apresenta tem por intenção a reflexão acerca da 

seguinte problemática: a retirada dos termos “condições degradantes” e 

“jornada exaustiva” do texto do artigo 149 do Código Penal, conforme proposta 

do Projeto de Lei 3842/2012, configura retrocesso na proteção dos direitos 

humanos e fundamentais? 

                                              
1 Possui graduação em Direito pela Faculdade Católica de Uberlândia (2016). Advogada, possui 
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho. Pós-graduanda em Direito 
Tributário pela Escola Brasileira de Direito (EBRADI). E-mail: raquel_luana_13@hotmail.  
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Neste intuito será preliminarmente desenvolvida tratativa acerca das 

diversas formas de escravidão contemporânea no Brasil. Não obstante ter sido 

abolida há mais de cem anos em todo o mundo, estima-se que, na atualidade, 

mais de 20 milhões de pessoas sejam submetidas a alguma forma de trabalho 

forçado (OIT, 2017 p. 1). 

O trabalho perpassará pelo estudo e análise do Projeto de Lei 

3842/2012, que pretende retirar os termos “condições degradantes” e “jornada 

exaustiva” do conceito de trabalho escravo contido no artigo 149 do Código 

Penal. Faz-se necessário correlacionar a questão à temática dos direitos 

humanos e fundamentais, mormente à questão relativa à violação do princípio 

da vedação do retrocesso quanto ao reconhecimento e efetivação dos direitos 

fundamentais. 

A questão do impacto ocasionado pela redução da amplitude do 

conceito de trabalho escravo na efetivação de medidas de fiscalização e 

combate ao trabalho escravo contemporâneo também será alvo de estudo, na 

busca por elementos reflexão acerca do problema inicialmente proposto.  

Por derradeiro, a pesquisa buscará fomentar a reflexão acadêmica 

acerca da necessidade de manutenção do texto constante do artigo 149 do 

Código Penal como instrumento de maior proteção dos trabalhadores contra 

a submissão às diferentes modalidades de trabalho escravo. 

Com relação à metodologia adotada para seu desenvolvimento, o 

presente trabalho será realizado através de pesquisa de bibliografias, 

documentos, das legislações internacional e brasileira vigentes, projetos de 

leis, entre outros, valendo-se do método dedutivo e hipotético-dedutivo.  

Finalmente, a pesquisa pretende demonstrar que a alteração proposta 

pelo PL 3842/2012 viola o princípio da vedação ao retrocesso no 

reconhecimento de direitos humanos e fundamentais, uma vez que, reduzindo 

o espectro protetivo, somente trabalhadores submetidos a trabalhos forçados 

seriam considerados escravos, mitigando assim, a possibilidade de alcance de 

sua finalidade protetiva do ser humano e de sua dignidade. 
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2 O trabalho escravo no Brasil: conceito e evolução histórica. 

A escravidão existe desde muitos anos antes de Cristo e veio se 

modulando na sociedade ao longo do tempo. Um dos principais fatores que 

contribui para a persistência da utilização da mão de obra escrava, segundo 

Emerson Tyrone Mattje, relaciona-se com a formação histórico-cultural e 

econômica da sociedade (MATTJE, 2006, p. 13). Desde o período colonial até os 

primeiros anos após a Declaração da Independência do Brasil, praticava-se a 

escravidão, principalmente nas atividades da agricultura, pecuária e 

mineração. 

A escravidão contemporânea configura grave violação aos direitos 

fundamentais sociais de segunda dimensão, bem como aos direitos de 

primeira dimensão que dizem respeito à vida e a liberdade. Essa escravidão 

atual, que busca ser compreendida e extinta, relaciona-se à coisificação do ser 

humano e à estruturação econômica que busca maximizar os lucros a qualquer 

custo, valendo-se, principalmente, da exploração vil do ser humano. A má 

distribuição de renda é outro fator que faz com que os trabalhadores aceitem 

regras e condições humilhantes impostas como requisito de permanência no 

emprego. A exemplo disso, em 2015, mais de 1,5 milhões de empregos formais 

foram perdidos no Brasil (OIT, 2016, p. 1). 

Há pouco mais de dez anos, com a alteração do Código Penal promovida 

pela Lei 10.803/2003, o trabalho escravo deixou de ser identificado somente 

pela restrição de liberdade, que passou a configurar apenas um de seus 

elementos caracterizadores. A necessidade de ampliação do conceito se deu 

pelo fato de muitos casos não serem alcançados pela proteção normativa e 

outros tantos ficarem sem punição. Além do mais, a escravidão 

contemporânea possui diversas características que a diferem da “escravidão 

antiga”. A título de exemplo, hoje não se tem a cor da pele ou a descendência 

como elementos que caracterizam o escravo, embora seja tão cruel e perversa 

como antigamente: os maus tratos vividos pelos trabalhadores são uma 

realidade muito presente no dia-a-dia, tanto no meio urbano quanto no meio 

rural. 
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Segundo a Organização Internacional do Trabalho “trabalho escravo é 

toda forma de trabalho degradante, imposto em desacordo com os princípios 

elementares da dignidade da pessoa humana” (OIT, 2016, p. 1). Patrícia Costa, 

acerca do conceito, salienta que o trabalho forçado e degradante não se 

restringe apenas ao cerceamento de liberdade, pois o trabalho escravo 

contemporâneo fere principalmente o princípio da dignidade humana. É 

justamente por este motivo que a tipificação de trabalho escravo está dentro 

do capítulo IV do Código Penal, que trata dos crimes individuais (COSTA, 2010, 

p. 43). 

Além disso, trabalho escravo é uma das formas de trabalho forçado: “A 

escravidão é uma forma de trabalho forçado. Implica o domínio absoluto de 

uma pessoa por outra ou, às vezes, de um grupo de pessoas por outro grupo 

social” (OIT, 2016). Atualmente “a OIT estima que 20,9 milhões de pessoas são 

vítimas de trabalho forçado em todo o mundo” (OIT, 2016, p. 1). 

Essa forma de exploração, no meio rural, na maioria das vezes, é 

intermediada por um aliciador, “gato”, a mando dos fazendeiros para recrutar 

trabalhadores. Em regra, esses trabalhadores são escolhidos em lugares muito 

distantes de onde residem, justamente para dificultar sua saída ou fuga. Os 

trabalhadores acabam aceitando, sem saber quanto exatamente ganharão 

pelo trabalho e, ao chegarem ao local de destino, deparam-se com uma 

situação inversa da que fora acordada: alojamento, transporte, quase tudo 

improvisado, e condições precárias de trabalho. (MIRAGLIA, 2015, p. 136). 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (2010, p. 16), as atividades 

rurais possuem o maior número de casos de trabalho escravo.  

As vantagens espúrias da escravidão contemporânea sobressaem às da 

antiga escravidão, pois o antigo sistema tinha um custo alto; a riqueza era 

medida pela quantidade de escravos; os lucros eram relativamente baixos, vez 

que era necessário custear a manutenção dos escravos; a mão de obra era 

escassa, pois dependia de tráfico negreiro, da prisão de índios ou da 

reprodução e os escravos eram mantidos por longos períodos numa mesma 

fazenda e a cor da pele era relevante para escravização.  
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2.1 A escravidão contemporânea e seus elementos conformadores. 

A escravidão contemporânea, conceituada no art. 149 do Código Penal, 

abarca os seguintes elementos: jornada exaustiva, condições degradantes, 

trabalhos forçados, servidão por dívidas. Destarte, trabalhos forçados, 

segundo Tyrone Mattje, consistem na coação do trabalhador, através de 

violência ou grave ameaça, a exercer labor para o qual não houve espontânea 

aceitação (2006, p. 28). Também se considera trabalho forçado a indução do 

trabalhador ao labor mediante promessas enganosas.  

 Por sua vez, Julpiano Chaves Cortez descreve a jornada exaustiva como 

aquela que é imposta de forma abusiva, afrontando direitos garantidos 

constitucionalmente, como por exemplo, o direito à saúde. Também pode ser 

assim classificada a jornada imposta sem consentimento, perfazendo trabalho 

em condições análogas a escravo (2015, p. 22). 

  Nas palavras do juiz do trabalho Ricardo J. F. Campos, condições 

degradantes são aquelas em que não se observam direitos e nem condições 

mínimas da dignidade do trabalhador, referindo-se, nesse contexto, à saúde a 

segurança (2007, p. 3). 

O quarto elemento que configura o crime de reduzir alguém à condição 

análoga a escravo trata-se da servidão por dívidas, que ocorre quando o 

trabalhador é obstado de se retirar do local de trabalho em razão de “dívidas” 

contraídas com o empregador ou preposto. Acerca do tema, Rodrigo Garcias 

Schwarz explica que “os trabalhadores já chegam ‘endividados’ por gastos com 

comida, transporte, alojamento e ferramentas de trabalho, que são compradas 

pelos próprios trabalhadores por um preço altíssimo” (2008, p. 120). Os 

adiantamentos fornecidos pelos empregadores acabam por gerarem um 

círculo vicioso. 

Apesar da violência e a ameaça serem utilizadas como forma de reduzir 

a capacidade de resistência da vítima que busca se desligar daquela relação, 

muitos trabalhadores permanecem no local de trabalho até quitarem suas 

“dívidas” em razão da honra. 
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2.2 A Dignidade da pessoa humana como elemento justificador da 

proteção. 

Desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o princípio da 

dignidade humana obteve status constitucional, sagrando-se como 

fundamento do Estado democrático brasileiro. O estudo da escravidão 

contemporânea à luz da dignidade da pessoa humana reflete a preocupação 

constitucional que prima pela não coisificação do indivíduo. Lívia Miraglia 

esclarece que “trabalho escravo em síntese é entendido como aquele labor 

que desrespeite a dignidade da pessoa humana, pois é esse o bem jurídico a 

ser tutelado no combate à pratica desse crime” (2015, p. 16).  Não obstante o 

reconhecimento do instituto como pilar do Estado brasileiro, Ingo Sarlet (2008, 

p. 62) afirma que não há que se falar em dignidade da pessoa humana se não 

houver respeito pela vida e pela integridade moral e física do ser humano. Não 

existe dignidade se as condições mínimas de existência não são garantidas, 

ignorando direitos fundamentais. Segundo o autor, quando não existe esse 

respeito, o ser humano não passa de mero objeto. Ou seja, essa concepção do 

homem como um simples instrumento é justamente a antítese da dignidade 

da pessoa humana. (SARLET, 2008, p. 62). 

Para que haja uma real efetivação desse princípio, é necessário haver 

prudência, tanto do legislador quanto do intérprete da lei.  

O direito a ter um trabalho digno pode ser visualizado por duas 

vertentes: a primeira, fazendo com o que o trabalhador se torne apto ao 

consumo de bens e serviços no mercado, sendo uma forma de efetivação de 

direitos mínimos; a segunda é a vinculação feita à ideia de honra, do direito a 

trabalhar. Assim, Lívia Miraglia (2015, p. 17) defende que o trabalho digno 

somente se consubstancia quando “é realizado com a observância dos direitos 

fundamentais trabalhistas, assecuratórios do patamar mínimo existencial, 

sem o qual não há vivência digna”. 

Levando-se em consideração as premissas anteriores, a escravidão 

começou a ser combatida com veemência em meados do século XVIII nos 

grandes Estados europeus, influenciados por pensamentos filosóficos que 
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pregavam a ideia de liberdade e igualdade entre os homens (PALO NETO, 2008, 

p.85), e também pelo fato de que os escravos passaram a ser vistos como 

consumidores em potencial. Não obstante as duras lutas travadas no mundo, 

o Brasil somente formalizou a abolição da escravatura a 13 de maio de 1888, 

através da Lei Áurea.  Apenas após o fim da primeira Guerra Mundial, em 1919, 

é que se tem a abolição de todas as formas de escravidão, reconhecida em um 

documento internacional, o Tratado de Saint-Germain-en-Laye (PALONETO, 

2008 p. 87-88). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, da qual 

o Brasil é signatário, foi inspiração para diversos diplomas normativos 

nacionais, pois traz, em seus artigos, direitos essenciais para uma vivência 

digna. Foram contemplados o direito à vida e à liberdade, bem como se proibiu 

todos os tipos de escravidão e servidão, ou qualquer tipo de tratamento cruel, 

desumano ou degradante. A DUDH previu, também, o direito de livre 

locomoção, direito ao trabalho digno com condições justas e favoráveis, 

direito à remuneração e a uma existência digna e compatível com a dignidade 

da pessoa humana. Também se mencionou o direito ao repouso, lazer e 

limitação razoável das horas de trabalho (CORTEZ, 2015, p. 14-15). 

É de se mencionar ainda que a Convenção n° 29 da Organização 

Internacional do Trabalho, embora tenha sido criada no ano de 1930, foi 

ratificada pelo Brasil apenas em 1957, sendo, no entanto, um dos principais 

documentos voltado ao combate da escravidão contemporânea. A referida 

Convenção preceitua o combate e a extinção de trabalho forçado e obrigatório. 

Nessa esteira, identificou o trabalho forçado como aquele para o qual o 

indivíduo não se ofereceu espontaneamente ou aquele exigido mediante 

ameaça de ser penalizado (CORTEZ, 2015, p. 16). 

Na sequência do entendimento da dignidade como elemento que 

justifica a proteção do trabalhador, no ano de 1965 o Brasil ratificou a 

Convenção n°105 da Organização Internacional do Trabalho, documento que 

esclarece que ninguém poderia se valer do trabalho forçado ou obrigatório 

como medida de coerção ou de educação política contra quem exprimisse ou 

manifestasse sua oposição ideológica, como forma de disciplinar o 
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trabalhador ou “como medida de discriminação de qualquer natureza, como 

método de mobilização e utilização da mão de obra para fins de fomento 

econômico ou castigo por haver participado de greves” (PALO NETO, 2008, p. 

90). O conteúdo do referido documento é reafirmado pela Declaração e o 

Programa de Ação de Viena, de 1993, enfatizando o empenho solene de todos 

os Estados e a obrigação de cumprirem a promoção do respeito e proteção 

universal dos direitos humanos. 

 Ao ratificar as Convenções nº 29 e 105 e demais tratados internacionais 

de direitos humanos, o Brasil se comprometeu, internacionalmente, a abolir o 

trabalho forçado, de modo que a Constituição Federal de 1988 trouxe, no artigo 

5°, inciso III, a proibição da submissão de indivíduos à tortura e a tratamentos 

desumanos e degradantes. O artigo 5º ainda prevê a igualdade de todos 

perante a lei e a liberdade de locomoção. Os artigos 6° e 7°, por sua vez, 

estabelecem um rol de direitos fundamentais sociais, que tem como objetivo 

principal a redução das desigualdades sociais.  

O Brasil não admitia a existência de escravidão no território brasileiro. 

Somente em 1995 houve esse reconhecimento, devido às fortes pressões 

internacionais, e, a partir de então, iniciaram-se políticas prioritárias de 

combate ao trabalho escravo (ONU, 2016, p. 1). 

O Estado brasileiro possui mecanismos de punição para a prática do 

trabalho escravo tanto na esfera criminal, que prevê o crime de submissão à 

condição análoga à de escravo, quanto na esfera trabalhista, que vai resolver 

a relação de trabalho, vez que compreendem jurisdições autônomas e 

independentes (CORTEZ, 2015, p. 175). 

Além das disposições do Código Penal, o Ministro de Estado do Trabalho 

e Previdência Social e a Ministra de Estado Das Mulheres, da Igualdade Racial, 

da Juventude e dos Direitos Humanos publicaram a portaria interministerial 

n° 04 de maio de 2016, que prevê a possibilidade dos empregadores que forem 

flagrados pelos órgãos fiscalizadores submetendo trabalhadores a condições 

análogas à de escravo, após a prolação de decisão administrativa irrecorrível, 

terem seus nomes incluídos no Cadastro de Empregadores que tenham 

submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. Mencionado rol 
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seria divulgado no site do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Este 

cadastro também ficou conhecido como “lista suja”, na qual o nome dos 

empregadores permaneceria por dois anos, sendo excluídos após a quitação 

das multas e débitos trabalhistas. Como consequência da inclusão do nome 

neste cadastro, o empregador é privado de vários incentivos e benefícios, 

como empréstimos e incentivos do governo. 

Além da portaria retromencionada, o Brasil também conta com diversas 

medidas de combate ao trabalho escravo em parceria com a OIT, com a 

Comissão Pastoral da Terra, com o Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH), dentre outros, que fomentam a execução dos projetos no país. Dentre 

eles, ressalte-se o Plano Nacional Para a Erradicação do Trabalho Escravo, 

lançado em 2002 (CORTEZ, 2015, p. 190). 

3. O projeto de lei 3842/2012 e as implicações da redução da abrangência do 

conceito de escravidão no Brasil. 

A Constituição brasileira tutela, no caput de seu artigo 5°, os direitos de 

primeira dimensão, quais sejam, liberdade, igualdade e direito à vida. De igual 

maneira, mais adiante, a Constituição assegura o direito de ser tratado de 

forma digna: “Art. 5º, III: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante”. Além disso, também são tutelados os direitos 

sociais fundamentais previstos nos artigos 6° e 7°, os quais determinam, 

inclusive, a garantia de condições mínimas de trabalho. Nesse ínterim, vale 

mencionar, também, que o caput do artigo 170 da Constituição de 1988 

preleciona o seguinte: “A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social”.  

Quanto ao entendimento constitucional acerca da propriedade, 

entende-se que essa deve atender à função social prevista no artigo 184. Em 

2014, a Constituição sofreu uma importante alteração no artigo 243, quando 

previu a possibilidade de expropriação de imóveis nos quais se constatasse a 

prática de trabalho análogo à de escravo. A PEC do trabalho escravo, como 

ficou conhecida, foi aprovada em 2014, por meio da Emenda Constitucional n° 
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81. O texto constitucional teve o cuidado de mencionar que a expropriação 

poderá ocorrer tanto em propriedades rurais como em urbanas, sendo que o 

índice de trabalho escravo no meio urbano apresenta números cada vez mais 

expressivos. Essa mudança foi um avanço muito grande, apesar de estar 

pendente de lei regulamentadora, o que mantém o dispositivo limitado em sua 

aplicação. Embora não se tenha definido o conceito de trabalho escravo para 

fins de desapropriação, entende-se que não é necessária uma lei que o faça, 

devendo ser aplicado o conceito constante do Código Penal.  

A atualização do referido diploma através da Lei 10.803/2003 ampliou e 

modernizou o conceito de trabalho escravo, adequando-o às novas formas de 

exploração laboral. A referida alteração foi um passo largo no combate ao 

crime. No entanto, em razão dessa alteração, surgiram polêmicas, uma vez que 

a ampliação do conceito de trabalho análogo ao de escravo estaria, 

supostamente, em desacordo com as convenções da OIT ratificadas pelo 

Brasil. Nesse sentido, a ONU explica que, em verdade, o Brasil, ao promover a 

reforma do artigo 149 do Código Penal, tornou-se uma referência legislativa 

para o tema (ONU, 2016, p. 1). 

A controvérsia ainda se estende atualmente, no sentido de que o 

conceito é demasiadamente vago, dificultando a punição dos infratores. No 

entanto, autores como Lívia Miraglia e José Claudio Brito Filho afirmam que a 

ampliação do conceito de trabalho escravo no Código Penal abarcou mais 

elementos de proteção do trabalhador, visto que já é consenso que a 

escravidão contemporânea não se resume, apenas, à restrição de liberdade. 

É com esse espírito que a ONU reconhece e enaltece as boas práticas 

desenvolvidas pelo Brasil nesses últimos 20 anos, especialmente no que tange 

à legislação, que, certamente, servirá de exemplo para outros países que 

desejem combater mais efetivamente o crime (ONU, 2016, p. 1). Entretanto, 

apesar deste reconhecimento de ordem internacional, o Brasil está a um passo 

de cometer um retrocesso imensurável, retirando os termos “condições 

degradantes” e “jornada exaustiva” do conteúdo do artigo 149 do Código Penal.  

Existem, pelo menos, três propostas em tramitação na Câmara dos 

Deputados que intentam modificar o conceito de trabalho escravo, e, 
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consequentemente, o tipo penal. Dentre elas, o PL 3842/2012, objeto principal 

deste estudo.  

Como dito, o advento da Emenda Constitucional 81 trouxe consigo uma 

grande discussão quanto ao conceito de trabalho escravo. Embora até hoje 

dependa de lei que a regulamente, a possibilidade de perda de propriedades 

rurais ou urbanas nos casos de utilização de mão de obra escrava causou 

desconforto, tanto para os grandes fazendeiros, como para os donos de 

propriedades urbanas. Diante disso, em 2012 iniciou-se uma discussão acerca 

do conceito de trabalho escravo, propondo-se, então, o Projeto de Lei 

3.842/2012. Atualmente, o conceito de trabalho escravo possui a seguinte 

redação: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto (Redação dada pela Lei nº 
10.803, de 11.12.2003).  

O Projeto de Lei n°3842/2012 foi criado em maio de 2012 pelo ex-

deputado Moreira Mendes. À época da criação do projeto, o atual ex-deputado 

era integrante da Frente Parlamentar de Agropecuária (FPA), atuando, ainda, 

como líder da bancada ruralista. O projeto prevê a retirada dos termos 

“condições degradantes” e “jornada exaustiva” do tipo penal, o qual passaria 

a ter a seguinte redação: 

Para fins desta Lei, a expressão "condição análoga à de escravo, 
trabalho forçado ou obrigatório" compreenderá todo trabalho ou 
serviço exigido de uma pessoa sob ameaça, coação ou violência, 
restringindo sua locomoção e para o qual não se tenha oferecido 
espontaneamente (PL 3842/2012).  

O ex-deputado Moreira Mendes, criador do Projeto de Lei, explica que 

os termos “jornada exaustiva” e “condições degradantes” ferem apenas a 

liberdade individual, e sustenta que o crime de trabalho escravo é um crime 

que atenta contra a livre locomoção.  

Atualmente, este Projeto de Lei ainda se encontra na Câmara dos 

Deputados e será analisado pelas Comissões de Trabalho, de Administração e 
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Serviço Público, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Também será 

necessária a apreciação pelo Plenário, por meio de votação. Os tópicos 

seguintes cuidam de demonstrar os argumentos favoráveis e contrários à 

alteração deste conceito, abordando, inclusive, a importância da manutenção 

desses termos na definição de crime de trabalho escravo. 

Segundo o ex-deputado Moreira Mendes, o Código Penal necessita de 

uma visão mais clara do conceito de trabalho escravo. Em sua opinião, a 

amplitude da definição atual dificulta a investigação dos casos, levando à 

consequente impunidade. O idealizador do Projeto Lei 3.842/2012 segue 

afirmando que a continuidade de tais termos na lei brasileira geraria 

insegurança jurídica. Afirma, ainda, que os órgãos não dispõem de um 

referencial exato e claro o suficiente como parâmetro de autuação, o que dá 

margem às mais variadas interpretações (BRASIL, 2012, PL n°3.842). 

Nesse sentido, dando um parecer favorável à modificação do art.149 do 

Código Penal, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural alegou entender como trabalho escravo somente 

aquele ao qual a pessoa não tenha se oferecido espontaneamente e que é 

praticado por meio de ameaça, coação ou violência e com restrição de 

liberdade.  

A bancada ruralista notadamente não se preocupou em dar uma 

definição justa ao termo e conceito de trabalho escravo, mas tão somente em 

se esquivar da possibilidade de expropriação de terra em caso de utilização 

de mão de obra escrava, hipótese já prevista na Carta Magna através da 

Emenda Constitucional n°81.  

Nesse sentido, o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, 

ao proferir seu voto, no INQUÉRITO 3.412 ALAGOAS, que analisou a denúncia 

feita pelo do Ministério Público Federal sobre trabalhadores em condições 

análogas a de escravo em Alagoas, afirma que, para a caracterização de 

trabalho escravo, a coação direta contra a liberdade de ir e vir é 

imprescindível: 

Somente haverá conduta típica prevista no artigo 149 do Código 
Penal se demonstrado pelo Estado-acusador o cerceio à liberdade 
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de ir e vir dos prestadores de serviço, a impossibilitá-los de reagir ou 
deixar o local de trabalho, diante de quadro opressivo imposto pelo 
empregador. (Min. MARCO AURELIO INQUÉRITO 3.412 ALAGOAS. 
29/03/2012) 

Segundo o Ministro Dias Toffoli, também do STF, o crime de trabalho 

escravo deveria estar incluído no capítulo IV do Código Penal, pois nesse 

capítulo é que se trata dos crimes contra a organização do trabalho. Relata, 

ainda, que, em vários casos, o que se tem são meras irregularidades 

trabalhistas, como no caso do Inquérito 3412/2012. 

No mesmo sentido, o Ministro Gilmar Mendes afirma estar ficando 

assustado ao ver portarias do Ministério do Trabalho servindo de subsídio 

para interpretação da lei penal. Afirmou, ainda, que a liberdade tutelada pelo 

artigo 149 do Código Penal relaciona-se à liberdade individual. Nas palavras 

do Ministro: 

É preciso ver isso. Então, essa gente que vai lá para longe, que arrisca. 
Aí, tem que ter ônibus, tem que ter geladeira em determinado lugar, 
quando se sabe que isso não se tem mesmo. Quem anda 400 km no 
mato sabe que é difícil levar esse tipo de coisa. Então, me parece, 
que há uma certa idealização; e o pior, é idealização para efeitos 
penais. Isso é grave (Min. GILMAR MENDES, INQ 3.412 AL 29/03/2013). 
Grifo nosso. 

Em posição frontalmente oposta ao argumento anterior, defende-se 

que a retirada dos termos “condições degradantes” e “jornada exaustiva” do 

texto do artigo 149 do Código Penal, conforme proposta do Projeto de Lei 

3842/2012, configura retrocesso na proteção dos direitos humanos e 

fundamentais, principalmente porque despreza o disposto no artigo 5°, inciso 

III, da Constituição. O texto constitucional repudia todo e qualquer tipo de 

tratamento desumano ou degradante. Logo, o artigo 149 do Código Penal 

apenas concretizou o que já estava disposto na Carta Magna: 

A Constituição Federal protege tanto o indivíduo quanto o 
trabalhador. E o Código Penal concretiza a Constituição; mantém com 
a Constituição um elo causal mesmo, ou um vínculo de 
funcionalidade para tirar a Constituição do papel e fazer com que ela 
se incorpore ao cotidiano, tanto dos indivíduos quanto dos 
trabalhadores na sua malha protetiva” (Min. AYRES BRITO, INQ.3.412 
AL 29/03/2012). 
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Dessa forma, buscando esclarecer as supostas controvérsias do artigo 

149 do Código Penal brasileiro, por meio da justa interpretação, são 

colacionados na sequência alguns posicionamentos que defendem a 

inalterabilidade do artigo. Mais ainda: que tal modificação causaria um 

esvaziamento, dificultando a punição no caso concreto. 

A corrente majoritária entende que o trabalho em condições análogas à 

de escravo não se configura apenas nos casos em que há restrição à liberdade 

individual, conforme apregoa doutrina minoritária e o autor do Projeto de Lei 

3.842/2012.  

O novo formato do artigo 149 do Código Penal, que inclui entre as 

definições de trabalho escravo as condições degradantes e jornada exaustiva, 

representou grande avanço em termos de proteção para o trabalhador: 

As características do trabalho escravo moderno sofisticaram-se.[...] 
Não é por outra razão que Bento de Faria (1958, p. 335) afirmava que 
o dispositivo do art. 149 do Código Penal “é de pura ornamentação, 
pois rarissimamente será aplicável” [...] E, realmente, se pensarmos 
em escravos acorrentados em senzalas, na mais de uma centena de 
processos que tramitam ou já tramitaram na Subseção Judiciária de 
Marabá, em nenhum deles haveria a demonstração do trabalho 
escravo (HADDAD, 2013, p. 52). 

Nesse sentido, o Ministro César Peluzo traz importantes considerações 

acerca dos termos citados. Veja-se: 

Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o 
como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só 
mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente 
de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A 
violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima 
de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também 
significa “reduzir alguém a condição análoga à de escravo” (Min. 
CEZAR PELUSO, INQ.3.412 AL 29/03/2012). 

A Ministra Rosa Weber, ao analisar o INQ.3.412 AL 29/03/2012, relatou 

que no caso houve profundas agressões aos direitos humanos dos 

trabalhadores, além de flagrante desrespeito a vários dispositivos legais que 

objetivam resguardar garantias mínimas aos direitos laborais. Explica, ainda, 

que é prescindível a restrição do direito de ir e vir: na Denúncia feita pelo 

Ministério Público no INQ.3.412/2012, não houve qualquer registro de 
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supressão deste direito e, no entanto, é evidente que os trabalhadores jamais 

se submeteriam às condições degradantes ou a jornada exaustiva se tivessem 

escolha. Ademais, as violações identificadas não podem ser consideradas 

meras irregularidades trabalhistas, pois ocorrem de forma intensa e 

persistente, atingindo níveis gritantes.  

Na maioria dos casos, essas condições são recorrentes, sendo possível 

o enquadramento no tipo do art. 149 do Código Penal, ainda que não haja 

limitação da liberdade ambulatorial. 

Nessa esteira a Ministra Rosa Weber explica: "Não se trata de prestigiar 

acriticamente a interpretação literal, mas de reconhecer que a redação 

expressa é consentânea com atual contexto da “escravidão moderna” (Min. 

ROSA WEBER, INQ.3.412 AL 29/03/2012). 

Posicionaram-se com o mesmo entendimento da Ministra Rosa Weber 

os Ministros Luiz Fux, Aires Brito, Carmem Lúcia e Ricardo Lewandovski. 

A norma penal, ao consagrar que o trabalho em condição análoga à de 

escravo caracteriza-se também pela jornada exaustiva e pela submissão à 

condições degradantes de trabalho, que afetam a dignidade do ser humano, 

demonstra, mais uma vez, que  a definição jurídica moderna de trabalho 

escravo não se limita apenas à restrição da liberdade de locomoção e da 

liberdade de utilização das potencialidades físicas e mentais do obreiro 

(ARAÚJO JÚNIOR, 2006, p. 15-6 apud HADDAD, 2013, p.55).  

Quanto à questão do retrocesso, Ingo Wolfgang Sarlet (2010, p. 76) 

explica que o princípio de sua vedação opera principalmente na esfera dos 

direitos sociais, impedindo a supressão ou diminuição de direitos já 

reconhecidos pelo ordenamento. Para a Associação Juízes para a Democracia 

(AJD) tem-se que: 

Ao retirar do conceito de trabalho escravo as condutas relativas a 
submeter alguém a jornada exaustiva ou sujeitá-lo a condições 
degradantes de trabalho, o PLS 432/2013 se não esvazia, retira muito 
da abrangência do conceito já consolidado pelo Código Penal. 
(Associação de Juízes Para a Democracia, 2015, p. 1). 

De acordo com o entendimento da juíza do trabalho Paula Conforti 

(2015, p. 1), o Brasil possui legislação adequada à situação. Logo, não há que 
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se falar em mudanças. A magistrada, em sua obra, afirma que seria difícil 

identificar casos de trabalho escravo com uso de correntes e algemas. A 

escravidão contemporânea tem novas faces, daí a necessidade de se ter um 

conceito amplo, capaz de garantir uma proteção adequada dos direitos 

humanos. 

Salienta ainda que a alteração proposta pelo Projeto de Lei 3842/2012 

não traz nenhum avanço para a erradicação do trabalho escravo. Pelo 

contrário, viola escancaradamente a Constituição de 1988, normas nacionais e 

internacionais de proteção dos direitos humanos, bem como a proteção 

constitucional ao trabalho digno, tornando a previsão do crime 

completamente dissociada da realidade atual (CONFORTI, 2015, p.3). 

Fortalecendo o argumento pela manutenção do texto atual, Carlos 

Henrique Borlido Haddad (2013, p. 58-59) afirma que a maioria dos processos 

criminais em que se apurava a prática do crime tipificado no artigo 149 do 

Código Penal, que resultaram em condenações, foi sob a modalidade de 

condições degradantes de trabalho. Ainda segundo o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) as ações que versam sobre o crime de trabalho escravo devem ser 

julgadas pela Justiça federal, e não pela Justiça Estadual:  

As investigações de trabalho escravo feitas em todo o país 
resultaram em 146 processos que tramitam equivocadamente na 
Justiça Estadual. Pela legislação, explorar trabalho em condições 
análogas à escravidão é crime federal e, por isso, deveria ser levado 
a julgamento na Justiça Federal (CNJ, 2017,p.01). 

 Ressalta ainda o Conselho Nacional de Justiça (2017, p. 2) que o fato de 

não elegerem a via correta para julgar o crime, que por vezes ocorre fora do 

estado de origem do trabalhador, pode acarretar a grave falha de não dar ao 

caso a importância e atenção necessária. 

  A Comissão Pastoral da Terra, a Comissão Estadual para a para 

Erradicação do Trabalho Escravo do Maranhão (COETRAE/MA) e o Ministro da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República também se 

manifestaram contrariamente ao Projeto de Lei 3842/2012. Segundo a 

COETRAE/MA, nos resgates de mais de 50 mil trabalhadores realizados nos 

últimos 20 anos, foram constatadas “condições degradantes e jornada 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304917
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304917
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exaustiva”. Ou seja, a modificação do artigo 149 do Código Penal configuraria 

retrocesso escancarado, enfraquecendo as possibilidades de punição, ao 

limitar o alcance das situações identificadas de trabalho análogo a escravo. 

Em outras palavras, estaria fomentando a impunidade dessa prática 

criminosa. 

Ainda na esteira da defesa da manutenção da extensão protetiva do 

trabalhador, Luciana Paula Conforti (2015, p. 4), contrapõe vários argumentos 

que se ergueram contra a alteração do artigo 149 do Código Penal, haja vista 

que as Convenções 29 e 105 da OIT, ambas ratificadas pelo Brasil, fazem 

menção apenas ao trabalho forçado e obrigatório, não contemplando a 

submissão à jornadas exaustivas e à condições degradantes.  Ora, ao ratificar 

uma convenção internacional, a principal obrigação do país é respeitar o 

compromisso firmado, mormente quando se trata de direitos humanos, e, se 

necessário, modificar as leis internas, caso essas estejam em desacordo com 

a convenção, prejudicando a proteção do ser humano: “as normas 

internacionais apenas estabelecem padrões mínimos e universais a serem 

seguidos, devendo cada Estado adotar a legislação que mais atenda às suas 

especificidades econômicas, sociais e culturais” (CONFORTI, 2015, p. 5). A 

autora aduz que a aprovação desse Projeto de Lei traria reflexos negativos 

para a população: será uma violação à Constituição, às Convenções n°29 e 105. 

Será “uma lei para inglês ver, assim como foi com a primeira lei que previu a 

extinção do tráfico negreiro no país em 1831” (CONFORTI, 2015, p. 6). 

  A corrente majoritária se posiciona favoravelmente à modificação 

ocorrida em 2003, que ampliou o conceito de trabalho escravo, por tratar-se 

de uma ampliação necessária e essencial, que possibilitou uma ampliação da 

proteção à dignidade dos trabalhadores. Os elementos “jornada exaustiva” e 

“condições degradantes” são fundamentais para a caracterização da 

exploração da mão de obra análoga a de escravo. Observe-se que ante a 

conceituação de cada termo por diversos autores, é possível visualizar quão 

necessários são para a configuração do crime, o que facilita a autuação tanto 

do Ministério Público Federal quanto Ministério Público do Trabalho. Ressalte-
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se as definições dos termos jornada exaustiva e condições degradantes a 

seguir: 

Nas lições de Tyrone Mattje, a jornada exaustiva pode ser assim 

descrita: “são os trabalhos diários impostos ao obreiro, causando-lhe 

sofrimento físico e mental” (2006, p. 30). 

Leciona Lívia Mendes Moreira Miraglia que a análise do elemento 

“jornada exaustiva” não pode ser realizada somente pelo aspecto de duração 

da jornada, até porque, se somente fosse adotado esse prisma, se poderia 

buscar tutela em indenizações trabalhistas pelo dano existencial devido à 

privação do lazer (2015 p. 153). Infelizmente, no contexto da escravidão 

contemporânea o trabalhador é submetido a uma sobrecarga de trabalho, 

vilipendiando os descansos remunerados, às vezes além do limite de sua 

capacidade, causando uma exaustão. Certamente que cada situação deve ser 

analisada com muito cuidado, de acordo com o conteúdo fático, para não se 

cometer nenhuma injustiça. 

Ainda nesse sentido Julpiano Chaves Cortez descreve a jornada 

exaustiva como aquela que é imposta de forma abusiva, afrontando direitos 

garantidos constitucionalmente, como por exemplo, à saúde. Também pode 

ser assim classificada a jornada imposta sem o consentimento, perfazendo 

trabalho em condições análogas a escravo (2015, p. 22). 

Por condições degradantes tem-se, por sua vez: segundo Tyrone Mattje 

retratam situações que o trabalhador vive que revelam flagrante desrespeito 

moral e à dignidade humana. Essas condições, num caso concreto podem ser 

identificadas como más condições de higiene, moradia, alimentação entre 

outras (2006, p. 30-31). 

Nas palavras do juiz do trabalho Ricardo J. F. Campos, condições 

degradantes são aquelas em que não se observam direitos e nem as condições 

mínimas da dignidade do trabalhador, referindo-se nesse contexto à saúde a 

segurança (2007, p. 3).        

Observe-se que os termos condições degradantes e jornadas exaustiva 

têm sido fundamentais para a identificação e condenação do crime, tanto na 

esfera penal quanto na trabalhista. Por isso, argumentos como os analisados 
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no presente trabalho, que defendem uma alteração dessa dimensão, não 

deveriam ser chancelados a fim de beneficiar somente uma pequena parcela 

da população, que neste caso seriam os grandes proprietários rurais. 

A intenção intrínseca do Projeto de Lei questionado é a de evitar 

expropriações de terras. Não se pode coadunar com a submissão da lei 

brasileira a tamanho retrocesso em benefício de uma minoria que insiste em 

se locupletar e enriquecer da forma mais cruel: às custas da exploração 

humana.  

 Mencionado anteriormente na fala do autor Ingo Wolfgang Sarlet, “a 

proibição do retrocesso social se pauta na vedação de supressão de direitos, 

sua diminuição, ou medidas de cunho regressivo” (2010, p. 76). Claramente 

verificou-se que, caso haja a aprovação deste Projeto de Lei, essa medida será 

considerada um retrocesso na legislação brasileira e flagrante violação ao 

conteúdo constitucional protetivo dos trabalhadores e garantidor de sua 

dignidade.  

Ora, quando se dificulta a punição de um crime e se menospreza a 

dignidade da pessoa humana, há retrocesso, uma vez que são violados Direitos 

Humanos e Fundamentais reconhecidos e protegidos pelos ordenamentos 

constitucional e infraconstitucional. 

4 Conclusão 

Diante de todo conteúdo exposto, tendo em vista os aspectos 

observados no tocante à escravidão antiga até a escravidão contemporânea, 

a ampliação do conceito de trabalho análogo ao de escravo foi extremamente 

importante, tanto que a privação do direito de ir e vir se tornou elemento 

prescindível para a tipificação deste crime, sendo possível constatá-lo por 

meio de outras condutas, como se viu no decorrer da presente pesquisa. 

Demonstrou-se, no decorrer do estudo ora apresentado, que a retirada 

dos termos “condições degradantes” e “jornada exaustiva”, proposta pelo 

Projeto de Lei 3842/2012, configura grande retrocesso na proteção de direitos 

mínimos garantidos pela Constituição Federal. 
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Conclui-se que a legislação carece de melhoramentos e 

aprimoramentos para coibir e evitar que este crime tão cruel remanesça na 

sociedade, não de projetos de lei como o confrontado, que comprovadamente 

não agrega, muito menos se preocupa em punir os infratores, mas sim 

beneficiar uma minoria que insiste na prática de crime tão desumano. 

Como anteriormente argumentado, a sucinta definição desse crime e 

sua vinculação ao cerceamento de liberdade apenas dificultaria a punição dos 

infratores, incentivando, de certa forma, a continuidade dessa prática 

perversa. 

Por fim, a pesquisa apurou que, se aprovado o texto do Projeto de Lei 

3842/2012, e, via de consequência, retirados do conceito de trabalho escravo 

os termos “condições degradantes e jornada exaustiva”, restarão 

desprotegidos os trabalhadores que, apesar de não sofrerem restrição da 

liberdade de ir e vir, têm sua dignidade ferida. Além disso, ampliar-se-á a 

possibilidade do excesso de formalismos e inevitável engessamento na 

constatação e tipificação do crime. Tal medida viola o princípio da vedação ao 

retrocesso no reconhecimento de direitos humanos e fundamentais, uma vez 

que impede que o instrumento legal alcance sua finalidade protetiva do ser 

humano e de sua dignidade. 

Lamentavelmente, é mister mencionar que na última segunda feira, 16 

de outubro de 2017, foi aprovada pelo Presidente Michel Temer a Portaria do 

Ministério do Trabalho n°1129/2017, que prevê a existência de condições 

degradantes ou jornada exaustiva apenas quando houver a restrição de 

liberdade. Além do mais, determina que a divulgação da lista suja somente 

deverá ser feita com autorização expressa do Ministério do Trabalho,  

Desde a publicação e divulgação de seu teor, esta Portaria vem sendo 

alvo de duras críticas pelos principais órgãos que lutam pela erradicação do 

trabalho análogo ao de escravo, por se tratar claramente de obstrução e um 

descompromisso ao combate ao trabalho escravo. 

Importante lembrar que, no ano passado a ONU, rendeu importantes 

elogios a legislação brasileira, principalmente, a respeito do compromisso 

com o combate ao trabalho escravo. Entretanto, diante da alteração 
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surpreendente e inesperada, a Organização das Nações Unidas demonstrou 

uma extrema preocupação com os atuais procedimentos do País, como se 

observa no seguinte parecer a respeito da Portaria 1129/2017: 

 O Sistema ONU no Brasil vê com profunda preocupação a recente 
portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que altera a definição 
conceitual de trabalho escravo para fins de fiscalização e resgate de 
trabalhadores e trabalhadoras, que tende a dificultar as ações de 
combate a este mal. Para a ONU, as formas contemporâneas de 
escravidão incluem trabalho forçado, servidão doméstica, formas 
servis de casamento e escravidão sexual. São situações das quais as 
vítimas não são capazes de se desvencilhar da situação de forma 
voluntária, digna e segura. São condições inaceitáveis, que ferem 
todos os princípios dos direitos humanos e humilham milhares de 
vítimas em todo o mundo (ONU,2017.p.01). 

Pior do que açoites, maus tratos, crueldade, a Portaria do Ministério do 

Trabalho n° 1.129/2017 representa a postura de uma minoria: apenas a 

bancada ruralista se beneficiou de seus termos. Não se pode permitir que 

continuem retirando direitos e proteções, e, menos ainda, admitir que o 

combate ao trabalho escravo também seja alvo de conveniências e 

negociações, rasgando e jogando por terra as lutas pregressas em busca de 

liberdade e os direitos conquistados a duras penas. Espera-se que, diante da 

mobilização social e da atuação competente das instituições relacionadas à 

temática protetiva do trabalhador, mencionada Portaria em breve seja 

revogada, por seu teor manifestamente contrário aos direitos fundamentais, 

que caracteriza flagrante violação ao princípio da proibição do retrocesso. 
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CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO: ANÁLISE DO TIPO 
PENAL E COMENTÁRIOS AO PROJETO DE LEI (PLS) Nº 432/13 

Vitória Maria Fernandes Costa1 

Resumo: O presente artigo trata do crime de redução a condição análoga à de 

escravo, tipificado no art. 149 do Código Penal brasileiro. Em um mundo cada 

vez mais globalizado em que o crescimento desordenado das cidades vem 

agravando os quadros de desemprego, o tema abordado resta ainda não 

superado, pelo contrário, inúmeros casos de violação à dignidade humana do 

trabalhador têm se configurado cotidianamente. Nesse sentido se funda a 

importância do estudo pretendido que analisará o art. 149 do Código Penal, 

doutrina, bem como a problemática que envolve o Projeto de Lei (PLS) nº 

432/13 no que diz respeito à proposta de mudança legislativa ao conceito de 

trabalho escravo. A pesquisa que se propõe pertence à vertente metodológica 

jurídico-sociológica. No tocante ao tipo de investigação, foi escolhido, na 

classificação de Witker (1985) e Gustin (2010), o tipo jurídico-propositivo.  

Palavras-chave: Escravidão moderna. Conceito de trabalho escravo. Artigo 149 

do Código Penal. Projeto de Lei do Senado nº 432/13 

1 Introdução 

Apesar de a escravidão ter sido expressamente abolida em diversos 

países e, não obstante existir atualmente um grande número de acordos 

internacionais que contêm disposições proibitivas dessas práticas, a 

escravidão persiste pelo mundo sob a denominação de “formas 

contemporâneas de escravidão”. De acordo com a estimativa do relatório 

“Índice de Escravidão Global - 2016”, da Fundação Walk Free, cerca de 45,8 

milhões de pessoas em todo o mundo estão sujeitas a alguma forma de 

                                              
1Graduanda em Direito pela Escola Superior Dom Hélder Câmara. E-mail: 
vitória.costa087@gmail.com. 
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escravidão moderna em 167 países2 (GLOBAL SLAVERY INDEX, 2016). No Brasil, 

mais de 52 mil trabalhadores foram resgatados entre os anos de 1995 até 20163.  

Em março de 2016, a Organização das Nações Unidas lançou um artigo 

técnico de posicionamento sobre o tema “trabalho escravo no Brasil”. 

Conforme o documento, os setores mais afetados globalmente pelo problema 

são os de trabalho doméstico, o da agricultura, da construção, da manufatura 

e da indústria do entretenimento e que os trabalhadores migrantes, por sua 

vez, são particularmente os mais vulneráveis a esse tipo de exploração (ONU, 

2016, p. 2). 

Nesse mesmo artigo, no que diz respeito ao Brasil, a ONU ressalta o 

compromisso internacionalmente assumido pelo país ao ratificar as 

Convenções nº 29 e 105 e demais tratados internacionais de direitos humanos. 

Tal compromisso está assegurado na Constituição Federal de 1988, que no art. 

5º, proíbe o tratamento desumano ou degradante, a exemplo do trabalho 

escravo ou forçado e, nos artigos 6º e 7º estabelece um extenso rol de direitos 

sociais que visam diminuir as desigualdades sociais. 

Nesse sentido, nota-se que importantes mecanismos constitucionais 

foram criados visando à erradicação da escravidão no Brasil, que embora 

tenha sido abolida em 1888 pela Lei Áurea, ainda perdura sob os moldes da 

denominada “escravidão moderna” (uma vez que o fenômeno se adaptou às 

transformações ocorridas ao longo do tempo em virtude das relações de 

capital, trabalho e produção, adquirindo assim novas formas. Dentre essas 

formas, por exemplo, estão o trabalho forçado, a jornada exaustiva e a 

servidão por dívidas).  

Elevada ao patamar de política de Estado e prioridade nacional, a 

escravidão moderna no Brasil, além dos dispositivos constitucionais, recebeu 

diversos instrumentos com vistas ao seu combate. Dentre eles, é possível 

                                              
2 “Os países com os maiores números absolutos de pessoas em escravidão moderna são a 
Índia, China, Paquistão, Bangladesh e Uzbequistão”. Dados disponíveis em: 
<http://www.globalslaveryindex.org/findings/>. Acesso em: 29 jul. 2017. 
3 A maioria destes trabalhadores foram resgatados em condições degradantes de trabalho ou 
submetidos a jornadas exaustivas. Dados do Ministério do Trabalho, sistematizados pela 
Comissão Pastoral da Terra (1995-2016). Disponível em: <http://escravonempensar.org.br/wp-
content/uploads/2017/06/fasc-trabalhoescravo_ combate _web_4%C2% A Aedi.pdf>. Acesso 
em: 20 out. 2017. 
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destacar os Grupos Móveis de Fiscalização que atuam desde 1995; a criação da 

Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE) e suas 

respectivas comissões (COETRAEs) em 2003; a implementação também no ano 

de 2003 da chamada “Lista Suja”, valioso instrumento de divulgação de nomes 

de empresas autuadas pelo uso de trabalho análogo ao escravo; a instituição 

do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo em 2005; a conquista 

da aprovação em 2014 da chamada “PEC do Trabalho Escravo” que prevê a 

expropriação de propriedades urbanas ou rurais nas quais tenha sido 

constatado  trabalho escravo, ainda na pendência de edição de lei 

regulamentar  para ter eficácia, dentre outros (ONU, 2016). 

Tomando por base esse contexto, a pesquisa que se propõe pertence à 

vertente metodológica jurídico-sociológica. No tocante ao tipo de 

investigação, foi escolhido, na classificação de Witker (1985) e Gustin (2010), o 

tipo jurídico-propositivo. Para Gustin (2010, p. 29), esse tipo, “destina-se ao 

questionamento de uma norma, de um conceito ou de uma instituição jurídica, 

com o objetivo de propor mudanças ou reformas legislativas concretas”. Logo, 

considera-se esse o tipo mais adequado para a presente investigação que 

busca analisar a legislação, doutrina e questões polêmicas pertinentes à 

conceituação de trabalho escravo na legislação pátria.  

Nesse trabalho, a terminologia empregada para se referir ao trabalho 

em condição análoga à de escravo abarcará também as expressões: escravidão 

moderna e trabalho escravo contemporâneo. 

2 Proteção penal do artigo 149 do código penal 

Nesse tópico, buscar-se-á fazer uma sucinta abordagem do tipo penal 

objeto de estudo desse trabalho no que tange ao seu aspecto doutrinário, 

essencial para compreensão das críticas que serão apresentadas à proposta 

de alteração legislativa do art. 149 do Código Penal pelo Projeto de Lei do 

Senado 432/2013. Ressalta-se que em alguns pontos sobre a classificação do 

referido tipo penal são constatadas divergências entre doutrinadores. 

Antes do advento da Lei nº 10.803, de 11.12.2003, a redação do art. 149 

do Código Penal tipificava o crime ora em estudo da seguinte forma: “reduzir 



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

182 

alguém a condição análoga à de escravo”. Após a modificação na redação 

original, o tipo penal passou a vigorar com os seguintes dizeres: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto:         
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência.         
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;          
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera 
de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho.   
§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:   
 I – contra criança ou adolescente;           
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 
(BRASIL, 1940) 

Assim, após a reforma, o trabalho prestado em condição análoga à de 

escravo passou a ser gênero, do qual são espécies: o trabalho forçado, o 

trabalho em jornada exaustiva, o trabalho degradante e a servidão por dívida. 

Incorrem ainda nas mesmas penas, quem com o fim de reter o trabalhador no 

local de trabalho: cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 

trabalhador; se apodera de documentos ou objetos pessoais do mesmo ou 

quem mantém vigilância ostensiva no local de trabalho. 

Fica evidente, portanto, que o legislador, ainda que tardiamente, passou 

a contemplar novos meios e modos de execução para a prática do crime. 

2.1 Bem jurídico protegido, sujeitos do delito, objeto material e 

elemento subjetivo 

O bem juridicamente protegido pelo tipo penal em comento não se 

limita apenas à restrição da liberdade pessoal da vítima, que se vê impedida 

do seu direito de ir e vir ou mesmo permanecer onde queira. Configura-se o 

trabalho escravo também nas situações em que o trabalhador é submetido a 

jornada exaustiva e/ou a condições de trabalho degradantes não se exigindo 
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a privação da liberdade para a prática do crime diante desses casos. Nessa 

perspectiva, Carlos Henrique Borlido Haddad esclarece que:  

A nota característica do trabalho forçado é a liberdade. Quando o 
trabalhador não pode decidir pela aceitação do trabalho ou por sua 
interrupção ou cessação, há trabalho forçado. Como já dito, 
hodiernamente, o trabalho escravo não se vincula à liberdade, pois 
pode existir onde não haja restrição à locomoção. É suficiente que 
sejam degradantes as condições de trabalho. A liberdade 
ambulatorial não é mais o fundamento maior violado, mas sim outro 
mais amplo, consistente na liberdade de autodeterminação. 
(HADDAD, 2013, p. 58) 

Assim, com o advento da reforma de 2003, existem dois tipos de 

trabalho escravo: com ou sem restrição da liberdade de locomoção. O 

cerceamento da liberdade do trabalhador será necessário para a configuração 

do crime nas hipóteses de: trabalho forçado, servidão por dívida, cerceamento 

de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, vigilância ostensiva 

no local de trabalho, ou retenção de documentos ou objetos pessoais da 

vítima. 

Em relação ao consentimento do ofendido, Luiz Regis Prado (2013, p. 

348), deixa claro que a anuência do trabalhador é irrelevante, uma vez que o 

estado de liberdade integra a personalidade do ser humano e o ordenamento 

jurídico não admite a sua completa disposição. 

O sujeito ativo será o empregador que utiliza a mão de obra escrava e, 

por conseguinte, o sujeito passivo será o trabalhador. Conforme ainda Luiz 

Regis Prado (2013, p. 351), em análise do §1º, I e II do art. 149 do Código Penal, 

o legislador, em feliz aplicação de técnica legislativa, empregou o termo 

trabalhador (elemento normativo jurídico, cujo conceito é fornecido pelo 

Direito do Trabalho) em vez de empregado, que é uma expressão bem menos 

ampla do que a primeira4.  

                                              
4“De fato, enquanto a palavra empregado significa apenas a pessoa física que presta serviços 
de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário (art. 3º, 
caput¸ CLT), o vocábulo trabalhador  abrange tanto esse como o trabalhador avulso, autônomo 
e outros não enquadrados nessas categorias, salvo os que laboram em atividades ilícitas (v.g., 
jogo do bicho, tráfico de entorpecentes.” (PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, 
volume 2: parte especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013). 
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O objeto material do delito é a pessoa contra a qual recai a conduta do 

agente e o dolo é o elemento subjetivo do tipo não se admitindo a modalidade 

culposa. 

2.2 Classificação doutrinária 

Trata-se de crime próprio, tanto em relação ao sujeito ativo como o 

passivo, visto que o delito se configurará somente quando houver uma relação 

de trabalho entre o agente e a vítima; doloso, não havendo previsão da 

modalidade culposa; permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, 

enquanto permanecerem as situações narradas no tipo penal. 

 Além dessas classificações, é também crime de forma vinculada, pois 

que o art. 149 do Código Penal aponta as formas/modos de execução os quais 

se reduz alguém à condição análoga à de escravo, sendo viável a prisão em 

flagrante a qualquer tempo e material, exigindo para consumar-se a produção 

do resultado pretendido pelo agente (GRECO, 2016). 

2.3 Pena, causas de aumento, consumação e competência para 

julgamento 

Mesmo após a alteração legislativa em 2003, a pena privativa de 

liberdade foi mantida nos limites de 2 a 8 anos de reclusão.  

No entanto, conforme Cezar Roberto Bitencourt (2012, p. 439), foi 

acrescida a pena de multa, além da correspondente a violência, desde que, 

citada violência constitua em si mesmo crime autônomo, ensejando o cúmulo 

material de penas. 

Em relação às causas de aumento de pena previstas no §2º do art. 149, 

a pena será aumentada de metade, se o crime for cometido contra criança ou 

adolescentes (as crianças, assim entendidas, como as pessoas de até 12 anos 

incompletos e os adolescentes, aqueles entre 12 e 18 anos, conforme o art. 2º 

da Lei 8.069/1990); ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião 

ou origem.  
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Nesse sentido, consuma-se o delito previsto no art. 149 quando a vítima 

é reduzida a condição análoga à de escravo mediante qualquer uma das 

condutas descritas no tipo penal. Admite-se a tentativa. É o caso, por exemplo, 

em que o sujeito ativo é preso em flagrante delito quando transporta 

trabalhadores para a sua propriedade com a intenção de submetê-los a 

alguma das condições previstas no tipo. 

Por fim, a ação penal é pública incondicionada. Como toda ação pública, 

admite ação penal privada subsidiária, nos termos na Constituição Federal, 

desde que haja inércia do Ministério Público. Compete à Justiça Federal apurar 

e julgar o crime previsto no art. 149 do Código Penal. 

3 Alteração legislativa 

Promulgada em 11 de dezembro de 2003, a Lei nº 10.803/2003, alterou o 

tipo penal do art. 149 que dizia: “reduzir alguém a condição análoga à de 

escravo”, para a atual redação vigente. Sobre a alteração legislativa, Cezar 

Roberto Bitencourt diz que: 

Bastou a reportagem de 14 de dezembro de 2002, publicada no jornal 
Correio Braziliense, que denunciava que o Ministério do Trabalho 
libertou, nos últimos anos, mais de 29.000 trabalhadores do regime 
escravo em alguns estados da Federação, para justificar a edição de 
um novo diploma legal (BITENCOURT, 2012, p. 435). 

Nesse contexto, editou-se a Lei 10.803, de 11 de dezembro de 2003, que 

alterou consideravelmente o conteúdo do art. 149 do Código Penal 

explicitando os meios e formas pelos quais o crime de redução a condição 

análoga à de escravo pode ser executado: caracteriza-se, conforme a nova 

redação, quando a vítima for submetida a trabalhos forçados ou jornada 

exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 

restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída 

com o empregador ou preposto.  

Além dessas figuras típicas, incorrerá na mesma pena de reclusão, de 2 

(dois) a 8 (oito) anos, e multa, além da pena correspondente à violência quem: 

cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com 
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o fim de retê-lo no local de trabalho; ou, manter vigilância ostensiva no local 

de trabalho ou se apoderar de documentos ou objetos pessoais do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.  Determina-se o 

aumento, pela metade, quando esse crime for cometido contra criança ou 

adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

origem.  

Portanto, infere-se das mudanças legislativas que o delito insculpido no 

art. 149 foi transformado de crime comum em crime especial quanto ao sujeito 

passivo, exigindo deste uma relação ou um vínculo trabalhista com o sujeito 

ativo, bem como deixou de ser um delito de modo de execução ou forma livre 

ao se estipular que somente incorrerá na pena do crime de redução a condição 

análoga à de escravo quem agir conforme as formas previstas no caput §1º do 

tipo penal.  

Como se constata, o legislador, pretendendo reforçar a proteção do 

trabalhador, transformou a redação do tipo penal, que antes da reforma de 

2003 era aberta e abrangente (“reduzir alguém a condição análoga à de 

escravo”), em crime de forma vinculada. Melhor seria como recomenda Cezar 

Roberto Bitencourt (2012, p. 437), que o legislador tivesse incluído as novas 

modalidades somente em parágrafos, assim teria evitado a limitação do tipo 

penal básico.  

4 Conceito de trabalho escravo e o projeto de lei (PLS) nº 432/13 

Para uma melhor compreensão do que se trata a polêmica envolvida em 

relação à proposta de um novo conceito de trabalho escravo previsto pelo 

Projeto de Lei do Senado nº 432/13, é mister abordar a alteração legislativa 

promovida pela Emenda Constitucional nº 81, de 5 de junho de 2014 ao art. 243 

da Constituição Federal, que passou a dispor o seguinte: 

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País 
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a 
exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e 
destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, 
sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei, observado no que couber, o disposto no art. 
5º. 



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

187 

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico 
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e 
reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei 
(BRASIL, 1988). 

A aprovação da referida emenda constitucional foi comemorada por 

aqueles que atuam contra a prática da escravidão moderna como uma grande 

conquista no que diz respeito à punição de quem comete tal crime. Porém, o 

artigo constitucional acima transcrito depende, para a sua eficácia, de lei 

complementar que defina o que configura a exploração de trabalho escravo.  

No entanto, indaga-se nesse trabalho a real necessidade de se instituir 

um novo conceito de trabalho escravo com a finalidade de dar eficácia à norma 

constitucional diante das previsões já contidas no art. 149 do Código Penal. 

De autoria do senador Romero Jucá (PMDB-RR), o Projeto de Lei do 

Senado nº 432/2013 questiona a caracterização de “jornada exaustiva” e 

“condições degradantes”, expressões previstas pelo art. 149 do Código Penal 

pátrio e procura estabelecer conceitos para definir o trabalho em condições 

análogas à de escravo, uma vez que para o senador, a definição atual é vaga e 

subjetiva merecendo, portanto, ser alterada. 

Após alterações, o PLS nº 432/2013 estabelece atualmente a seguinte 

redação:  

Art. 1ºOs imóveis rurais e urbanos onde for identificada a exploração 
de trabalho escravo diretamente pelo proprietário poderão ser 
expropriados e destinados à reforma agrária e a programas de 
habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário que foi 
condenado, em sentença transitada em julgado, pela prática da 
exploração do trabalho escravo, e sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei, conforme o art. 243 da Constituição Federal. 
§ 1º Para fins desta Lei, considera-se trabalho escravo: 
I – a submissão a trabalho forçado, exigido sob ameaça de punição, 
com uso de coação ou com restrição da liberdade pessoal; 
II – o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte 
do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 
III – a manutenção de vigilância ostensiva no local de trabalho ou a 
apropriação de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, 
com o fim de retê-lo no local de trabalho; e 
IV – a restrição, por qualquer meio, da locomoção do trabalhador em 
razão de dívida contraída com empregador ou preposto. 
§ 2º O descumprimento da legislação trabalhista não se enquadra no 
disposto no §1º (BRASIL, 2013). 
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Certamente, o conceito atual de trabalho escravo na legislação 

brasileira é alvo de críticas e discussões. Porém, o que se pretende com esse 

projeto trata-se de manifesto retrocesso com o intuito de amenizar a punição 

de quem incorre nas condições previstas pelo tipo penal do art. 149, objeto de 

estudo desse trabalho.  Em relação à abordagem desse problema, Lília 

Carvalho Finelli afirma que: 

São os processos políticos, em suas múltiplas arenas, os 
responsáveis pela regulação ou não das relações jurídicas afetas ao 
Direito. Ignorá-los significa entrave ao progresso do referido campo, 
dando continuidade não só às insatisfações populares, como abrindo 
espaço para um possível retrocesso no âmbito da proteção 
trabalhista e penal, o que definitivamente não pode ocorrer (FINELLI, 
2016, p.23) 

Como se vê, é essencial analisar e discutir criticamente os projetos de 

lei que tramitam com o objetivo de modificar negativamente a legislação, a 

fim de evitar verdadeiro retrocesso social. Tais propostas legislativas têm 

manifesto objetivo de tornar impune a escravidão moderna e para que isso 

não ocorra é essencial que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

caminhem em consonância em torno daquilo que se entende por trabalho em 

condições análogas à de escravo. Nesse sentido, abordando a falta de 

conhecimento acerca do conceito de trabalho escravo por parte dos Poderes 

estatais, Lília Carvalho Finelli afirma que: 

Tal desconhecimento afeta, inclusive, a relação entre os Poderes do 
Estado. Por um lado, no Judiciário, grande parte dos magistrados e 
doutrinadores que defendem ferrenhamente a proteção social do 
trabalhador acaba por decidir pela condenação apenas nos casos em 
que há trabalho forçado – com restrição da liberdade. De outro, os 
legisladores muitas vezes carecem dos conhecimentos da história da 
construção do Direito, o que os impede de reconhecer a necessidade 
e utilidade da proteção ao trabalhador e, por isso, realizam uma 
desregulamentação que não compactua com a evolução dos direitos 
sociais (FINELLI, 2016, p.23). 

Diante desse cenário, procurar-se-á apresentar abaixo as razões pelas 

quais se repudia a aprovação do PLS 432/2013 na forma em que se encontra 

redigido atualmente.  
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Primeiramente, tal projeto visa excluir a jornada exaustiva e as 

condições degradantes, atualmente previstas no conceito de trabalho escravo 

pelo Código Penal, da definição do mesmo, o que caracterizaria um retrocesso, 

pois a grande maioria dos casos de escravidão moderna ocorrem na 

modalidade jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho. 

Outro aspecto cuja menção se faz importante, temos que caso aprovado 

o projeto, a pena somente será aplicada caso a mão de obra escrava seja 

explorada diretamente pelo proprietário. Posição defendida no projeto sob o 

argumento de que tal exigência para se configurar trabalho escravo ocorresse 

diretamente pelo proprietário do imóvel conferiria maior segurança jurídica à 

matéria. Um absurdo legislativo. Nesse mesmo sentido questiona Jordano 

Soares Azevedo: 

Eis o problema: o que seria essa exploração direta? A dúvida é 
pertinente, já que, em matéria de responsabilidade civil, o 
empregador ou comitente respondem objetivamente pelos atos 
praticados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício 
do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (AZEVEDO, 2016, p. 
285). 

Por último, o conceito de trabalho escravo já está previsto no art. 149 

do Código Penal, não havendo a necessidade de se constituir um novo 

conceito sob a justificativa de que as expressões “jornada exaustiva” e 

“condições degradantes” são abstratas e que por isso, seriam de difícil 

constatação em casos concretos. Na verdade, a tentativa de suprimir essas 

expressões parte de interesses políticos de escravagistas que exercem 

influência no processo legislativo e se tais mudanças propostas pelo PLS 

432/2013 forem aprovadas os instrumentos implementados no Brasil para o 

combate à escravidão moderna se tornarão ineficazes. 

5 Considerações finais 

Diante do exposto, conclui-se que apesar dos esforços e avanços na 

legislação pátria no que tange ao combate ao trabalho escravo, a realidade 

lida com sentidos contrapostos na medida em que propostas legislativas 

eivadas de interesses particulares por parte daqueles que se beneficiam do 



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

190 

lucro advindo da utilização de mão de obra escrava tramitam no Congresso 

Nacional. Em um cenário cada vez mais globalizado em que o crescimento 

desordenado das cidades vem agravando os quadros de desemprego, o tema 

abordado resta ainda não superado tendo em vista os inúmeros casos de 

violação à dignidade humana do trabalhador que se configuram 

cotidianamente. 

No que pese a reforma de 2003 ter transformado o crime de redução a 

condição análoga à de escravo em um tipo penal de forma vinculada com o 

objetivo de reforçar a proteção do trabalhador agravando as sanções 

cominadas e identificando os modos de execução do delito, uma mudança de 

maior magnitude poderá estar prestes a acontecer: a aprovação do PLS nº 

432/2013, ainda em tramitação. 

Tal projeto apresenta verdadeiro retrocesso ao combate à escravidão 

contemporânea ao excluir a “jornada exaustiva” e “condições degradantes” 

como formas de execução do trabalho análogo ao de escravo e fixar como 

condição de punição a exploração direta pelo proprietário de imóveis rurais 

ou urbanos em que estejam laborando trabalhadores nas condições 

caracterizadoras da escravidão moderna nos moldes previstos pelo projeto. 

Em síntese, as alterações legislativas pretendidas pelo PLS nº 432/2013 visam 

nada menos do que amenizar a repressão de quem reduz o trabalhador à 

escravidão moderna. 
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IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO RURAL 

Larissa Junqueira Costa Pereira1 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a reforma trabalhista 

no âmbito do trabalho rural e o impacto na atual concepção do trabalho 

escravo contemporâneo, em comparativo dos respectivos reflexos na 

sociedade em geral e na esfera jurídica. Para tanto, será preciso analisar as 

formas de produção e suas relações no atual sistema capitalista, demandando 

ainda o estudo dos sistemas de proteção dos contratos coletivos e individuais 

de trabalho no agronegócio, agricultura e pecuária. 

Palavras-chave: Trabalho rural. Reforma trabalhista. Trabalho escravo 

contemporâneo. 

1 Introdução 

Em face da realidade da condição análoga à de escravo que se faz tão 

presente na vida da população e ao mesmo tempo é tão ignorada por boa 

parte da mesma, é necessário estudar e analisar as relações de trabalho rural 

e principalmente aquele vinculado ao trabalho análogo ao de escravo, pois 

não é possível desvincular o início do trabalho rural com o a escravidão no 

país.  

O trabalho no campo está intimamente ligado ao trabalho escravo no 

Brasil. Assim como se pode dizer que o trabalho rural começou efetivamente 

no século XVI no Brasil, pode-se dizer também que começou a escravidão no 

campo, sendo fundamental entendê-la para compreender a história do 

trabalho rural:  

“Segundo os autores que já escreveram sobre o trabalho rural, no 
Brasil, não há como dissociar a sua história da própria história da 
formação territorial brasileira, que foi marcada pela concessão de 
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Federal de Uberlândia. Participante do Grupo de Pesquisa “Clinica de enfrentamento ao 
trabalho escravo”, Coordenado pela Professora Dra. Márcia Leonora Santos Regis Orlandini.  
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largas faixas de terras por cartas de sesmarias. Os concessionários, 
ao recebê-las, já sabiam que tinham de se valer da mão de obra de 
terceiros para explorá-las. E essa mão de obra, por quase três 
séculos, fora constituída por escravos” (MARQUES, 2016 – p.180). 

Iniciando com a mão de obra indígena e posteriormente utilizando de 

forma majoritária os africanos, a escravidão foi sem dúvida a base do sustento 

e desenvolvimento do trabalho no campo. Trabalhadores não eram 

considerados como pessoas, mas como coisas e tratados como tal, com 

condições de sobrevivência miseráveis e tratamentos desumanos, vítimas de 

doenças, torturas, cárcere privado e fome. 

“Essencialmente quando se fala de trabalho forçado vemos duas 
forças em polos de poder opostos, o controlador, ou seja, aquele que 
se vale das relações de poder para dominar e extrair a força de 
trabalho com o mínimo ou nenhuma contraprestação por sua parte, 
e o dominado, aquele que perde sua condição humana e é reduzido 
ao status de coisa, mero instrumento para consecução de um fim 
estabelecido por seus ‘donos’” (COSTA, 2015 – p.12). 

Após intensas lutas e resistências, em 1885-1888 o declínio da 

escravidão e do tráfico negreiro se intensificaram resultando na assinatura da 

Lei Áurea pela princesa Isabel, colocando um fim na legalidade dessa forma 

de trabalho forçado e desumano. Mas foi perpetuado o processo de 

escravidão, porém após a proibição, de forma ilegal.  

Colocando milhares de ex-escravos nas ruas sem qualquer tipo de 

amparo e condição de sobrevivência pelo Estado, foi possibilitado então o 

aumento da desigualdade econômica e social, abrindo margem para um novo 

tipo de escravidão na qual o trabalhador se sujeita a ela sem saber ou até 

mesmo sabendo, mas por não ter nenhuma outra opção.  

Dessa forma, passaremos a analisar com metodologia histórica, o 

trabalho rural concomitante com o análogo ao de escravo encontrado nos dias 

de hoje e suas implicações jurídicas e sociais, a fim de verificar, em seguida as 

implicações no trabalho rural geradas pela reforma trabalhista que entrou em 

vigor em 2017 e o projeto de reforma trabalhista rural.  
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2 Das Atuais Formas De Trabalho No Campo 

A atividade de mais impacto no país, certamente é a rural, atualmente 

conhecida como agronegócio.  

Salienta-se que conforme o Instituto brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o país tem foco no mercado interno “é possível destacar o 

setor agropecuário como um setor pujante, abastecedor de uma grande 

população, e, por outro lado, como relevante fonte de ocupação de mão de 

obra.”, mas o Brasil é um dos países em destaque no mercado externo, com 

produtos como a soja, a carne e o café (IBGE, 2017). 

 O agronegócio tem por essência a relação industrial e comercial que 

cinge toda a cadeia produtiva pecuária ou agrícola, ou até mesmo uma 

associada a outra com o uso econômico do solo (RAMOS, 2016). Como agente 

fundamental do desenvolvimento da sociedade, a agropecuária ainda hoje no 

Brasil é de suma importância para o PIB (PORTAL BRASIL, 2017). 

“A agricultura organizada levou ao desenvolvimento da tecnologia, 
como novas ferramentas de pedra, e outras necessárias para cuidar 
da terra, dentre elas a roda, primeiro utilizada como dispositivo 
tecnológico de fazer potes de barro, e depois como meio de 
transporte. E como a agricultura é uma atividade sedentária, 
vivificaram os primeiros centros comunitários humanos, dentro e em 
volta da fazenda, multiplicando enormemente a população humana. 
As mudanças sociais foram intensas” (ZANGRANDO, 2008 – p.478). 

A agropecuária consiste na combinação de atividades da agricultura 

com a pecuária. Assim, a atividade agrícola é aquela que tem por finalidade o 

cultivo de grãos, cerais, vegetais, dentre outros, sendo uma das fontes mais 

importantes da subsistência do ser humano. A pecuária por sua vez consiste 

na criação principalmente de bovinos, suínos e aves. A agropecuária é 

regulada pela lei 8.171/91 que dispõe sobre a política agrícola, confira: 

“Art. 1° Esta lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as 
competências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações 
e instrumentos da política agrícola, relativamente às atividades 
agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das atividades 
pesqueira e florestal. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por atividade 
agrícola a produção, o processamento e a comercialização dos 
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produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas, 
pecuários, pesqueiros e florestais.” 

Devido à potente atuação desse setor no país, fez-se necessária a 

regulamentação das relações de trabalho no campo.  

As relações de emprego são caracterizadas como uma relação jurídica 

obrigacional de natureza patrimonial, na qual de um lado o empregador deve 

a obrigação do salário e o empregado a do trabalho subordinado (ZANGRANDO, 

2008).  

Assim, a primeira lei formulada para regular o trabalho rural foi a lei n. 

4.214/63 relativamente nova em face do quão antiga é a modalidade de labor 

no campo que foi posteriormente revogada pela lei n. 5.889/73, atualmente em 

vigor (ZANGRANDO, 2008).  

A referida lei conceitua o empregado rural em seu artigo 2º, como sendo 

a pessoa física, que presta serviços de natureza habitual a empregador rural, 

em prédio rústico ou propriedade rural, com subordinação e mediante salário.  

Faz-se necessário destacar que o artigo 7º da CLT de 1943, excluía de sua 

proteção todo aquele trabalhador rural que não se enquadrava como 

empregado rural.  

“Vê-se, assim, que a definição legal de empregado rural era extraída 
com base nos métodos de execução do seu trabalho ou pela 
finalidade de suas operações. Tal definição discrepava 
substancialmente do critério adotado para o enquadramento 
categorial dos demais empregados, qual seja a preponderância da 
atividade econômica do empregador (CLT, art. 511, 2º)” (BEZERRA, 
2017 – p. 214).  

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, igualou os direitos dos 

trabalhadores rurais com os urbanos, concedendo proteção a eles que a 

própria CLT negava. Todavia, continua em vigor o estatuto do trabalhador 

rural, sendo aplicável, desde que as disposições sejam mais favoráveis ao 

empregado rural, como é o caso da hora noturna diferenciada e do repouso 

intrajornada (LEITE, 2017). 

De fato, tais regulamentações foram de extrema importância para os 

rurícolas, ampliando a possibilidade de contratos típicos e formas 
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reconhecidas de trabalho no campo, para a garantia de direitos mínimos 

trabalhistas dos mesmos. 

3 Dos Contratos 

Perante o estudo do presente artigo, torna-se indissociável analisar as 

modalidades de contratação do trabalhador rurícola concomitante com as 

formas de trabalho existentes no campo. 

O contrato de trabalho do empregado rural em nada difere do 

empregado urbano, em termos de natureza, objeto e duração. 

Logo, como estabelecido no artigo 442, caput da CLT “Contrato 

individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação 

de emprego”, artigo este que não foi alterado pela recente reforma trabalhista. 

“Deste modo, chega-se à conclusão de que o contrato não é 
necessário à produção dos efeitos típicos da relação de emprego, 
porquanto pode esta existir sem aquele, ou sendo ele nulo, o que é 
juridicamente igual. Não é preciso, pois, que o contrato exista ou seja 
valido para que se apliquem regras de direito do trabalho a outrem, 
mediante remuneração” (ZANGRANDO, 2008 p.423). 

Saliente-se que o contrato de trabalho não pode ser gratuito, devendo 

ele ser devidamente remunerado e ainda não pode o trabalho subordinado 

ser tratado como mercadoria, pois é indissociável da dignidade humana. 

Podendo os contratos serem acordados livremente pelas partes desde 

que respeitadas as disposições jurídicas relativas ao tema, conforme art.444 

da CLT.  

Os contratos individuais de trabalho na hipótese do trabalhador 

rurícola, seriam aqueles que uma pessoa física acorda a prestação de algum 

serviço, de forma continua e subordinada, em troca de remuneração. E os 

contratos de trabalho coletivo, se dá por intermédio de uma pessoa jurídica, 

que por meio de representação de um grupo de trabalhadores, se obriga 

juntamente a eles a prestação de um determinado serviço (CAIRO, 2017). 

Importante lembrar que essa última modalidade não se confunde com 

o contrato coletivo de trabalho que corresponde às convenções coletivas de 

trabalho. 
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As convenções coletivas de trabalho, por sua vez, são fontes autônomas 

de regras, fruto de negociações entre sindicatos. 

“Hoje em dia, porém, ressurge a expressão “contrato coletivo”, 
segundo José Francisco Siqueira Neto, com significado de negociação 
de âmbito nacional e supracategorial que visa estabelecer regras 
básicas para os demais instrumentos coletivos. Assim, seria criada 
uma forma de rompimento com o sistema corporativo atual para 
adotar um novo regime sindical, prestigiando a autonomia privada 
coletiva, erigida esta a patamar constitucional. O contrato coletivo, 
portanto, iria substituir a lei, que prevaleceria apenas nas questões 
de ordem pública ou de natureza constitucional. Teria, então, caráter 
normativo, de modo a regulamentar, criar ou estipular condições de 
trabalho” (BEZERRA, 2017 – p.743 apud NETO, 1991 – p. 103-131). 

Dentre as modalidades de contratos de trabalho citadas acima, 

observar-se-á as peculiaridades dos trabalhos encontrados no meio rural. 

Como de boia-fria ou volante, de parceiro agrário, de arrendatário rural e o 

contrato de safra. 

O boia-fria ou volante é aquele trabalhador que presta serviço de forma 

eventual. A legislação do trabalho rural e a previdência não cuidam desse 

trabalhador, ficando muitas vezes à mercê de qualquer proposta, com 

qualquer forma de pagamento e em qualquer lugar que surja. Facilitando, 

assim, que esse trabalhador acabe em situação análoga à de escravo. O nome 

boia-fria, como é popularmente conhecido, se deve ao fato de que o 

trabalhador acaba por consumir a refeição fria, que leva em algum tipo de 

marmita para o local em que trabalha (SOUZA, 2008). 

“Já no meio rural, o trabalhador eventual é o conhecido como 
“volante”. O exemplo atual do trabalhador volante é o chamado 
“boia-fria”. A rigor, o boia-fria é um empregado rural, ainda que 
temporário. 
[...] Sucede, porém, que os empregadores, com o objetivo de fraudar 
os direitos de tais trabalhadores e baratear o custo da mão de obra, 
utilizam-se de todos os meios a fim de evitar o trabalho contínuo e 
assíduo. Desse modo, evitando que os boias-frias utilizem 
seguidamente o mesmo caminhão que os leva ao local de trabalho, 
obrigando-os a trabalhar para vários empregadores, logram 
demonstrar a eventualidade na prestação de serviços, 
descaracterizando, dessa forma, o contrato de trabalho” (MANUS, 
2015 – p. 59). 
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As modalidades de contrato de arrendamento e a parceria rural estão 

dispostas no decreto n.59.566/66, art.3º e no Estatuto da Terra em seu art.96 

§1º respectivamente: 

“Art 3º Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa 
se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e 
gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, 
outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser 
exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, 
extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, 
observados os limites percentuais da Lei. 
§ 1º Subarrendamento é o contrato pelo qual o Arrendatário 
transfere a outrem, no todo ou em parte, os direitos e obrigações do 
seu contrato de arrendamento. 
§ 2º Chama-se Arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga; e 
Arrendatário a pessoa ou conjunto familiar, representado pelo seu 
chefe que o recebe ou toma por aluguel. 
§ 3º O Arrendatário outorgante de subarrendamento será, para todos 
os efeitos, classificado como arrendador.” 
“Art. 96 [...] §1º  Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma 
pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o 
uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou 
não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de 
nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, 
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais 
para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-
primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou 
cumulativamente, dos seguintes riscos: (Incluído pela Lei nº 11.443, 
de 2007). 
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural; (Incluído 
pela Lei nº 11.443, de 2007). 
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que 
estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos no 
inciso VI do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007). 
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do 
empreendimento rural” (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007). 

O contrato de safra é aquele que sua duração se dá conforme as 

mudanças estacionais, sazonais, das atividades agrárias comumente 

executadas, devido ao período necessário entre o preparo do solo para o 

cultivo e a colheita, conforme o art. 19, parágrafo único do Decreto n.73.626 de 

1974. 

“É imperioso consignar, outrossim, que o art. 39 do Decreto nº 
59.566/66 prevê a possibilidade de existirem outros contratos – que 
seriam os inominados ou atípicos – aos quais se aplicam as mesmas 
regras estabelecidas para contratos agrários típicos. O que importa 
é que se verifique o uso ou a posse temporária da terra. São 
exemplos desses contratos o comodato, a empreitada, o compáscuo, 
o “cambão”, o “fica” etc. Segundo a melhor doutrina, a natureza 
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jurídica dos contratos agrários pode ser assim explicada: são 
contratos bilaterais, onerosos, consensuais e não solenes. Bilaterais, 
porque ambas as partes assumem obrigações recíprocas; onerosos, 
porque as partes também suportam redução patrimonial; 
consensuais, porque a perfeição dos contratos não depende da 
entrega efetiva da coisa, bastando o acordo de vontades das partes; 
e não solenes, porque não se exige forma especial para a sua 
celebração” (MARQUES, 2016 – p.175). 

Portanto, observa-se que desde a mão de obra escrava em período 

colonial, o trabalho no campo evoluiu para diversas modalidades de 

contratação, carecendo assim de regulamentação e maior visibilidade às 

necessidades desses trabalhadores. 

4 Análise Crítica das Reformas Trabalhistas e Seus Impactos 

Cabe aqui, esclarecer que as análises das reformas trabalhistas, não 

esgota todo o tema, e que o artigo pretende analisar algumas das normas que 

trará significativas mudanças nas relações de trabalho no âmbito rural. 

A reforma trabalhista Lei n. 13.467/17 sancionada pelo atual presidente 

Michel Temer no dia 13/07/2017, ficará marcada entre os estudiosos de Direito 

do trabalho por suas significativas mudanças na CLT, decreto-lei nº5.452 de 

1943, e os impactos causados nas relações de emprego e de trabalho. 

Analisaremos, então alguns dos pontos mais importantes trazido pela reforma. 

Reforma essa que trouxe surpresa pela sua celeridade na tramitação e 

em sua aprovação pelos parlamentares. Se discute a legitimidade da reforma, 

visto que projetos de leis com tamanha importância, como a reforma 

trabalhista, necessitam uma ampla discussão com a sociedade e com o 

parlamento, o que não aconteceu. Conforme pedido de veto, elaborado pelo 

Ministério Público do Trabalho, através de seu procurador Ronaldo Curado 

Fleury: 

“O PLC 38/2017, denominado “reforma trabalhista,” representa, em 
diversos de seus dispositivos, esse intento desregulamentador, 
antevisto pelo Constituinte de 1988 e que o ora legislador ordinário 
tenta aplicar contra os direitos fundamentais sociais dos 
trabalhadores, sob o propósito de reduzir o patamar de proteção 
social abrigado no conteúdo desses direitos, seja por contraste 
direto aos seus enunciados, seja por meio de artifícios voltados a 
esvaziar sua eficácia e concretização”.   
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A reforma trabalhista Lei n. 13.467/17, vai de encontro à Constituição 

Federal de 1988, à CLT e ainda aos Direitos Humanos. Tratando de forma 

displicente os direitos duramente conquistados dos trabalhadores, tanto 

urbanos quanto rurais. 

Sendo o direito à dignidade um direito irrenunciável e inalienável, 

cumpre dizer que o direito ao trabalho digno também o é. O Estado ao 

promulgar um projeto de leis que desampare os trabalhadores fere de forma 

grave esse direito fundamental. 

“Onde o direito ao trabalho não for minimamente assegurado (por 
exemplo, com o respeito à integridade física e moral do trabalhador, 
o direito à contraprestação pecuniária mínima), não haverá 
dignidade humana que sobreviva. Se existe um direito fundamental, 
deve também existir um dever fundamental de proteção. Quando o 
Direito utiliza-se da regulamentação jurídica significa que ele servirá 
como suporte de valor para proteger o homem em seus direitos” 
(DELGADO, 2014 - p. 207). 

A Constituição Federal estabelece que os direitos e garantias 

fundamentais tem eficácia imediata e erga omnes, e ainda as convenções e 

tratados, em que o país é signatário, tem força de emenda constitucional, vide 

art. 5°, §3 da CF/88. 

“Em sintonia com a doutrina do Constitucionalismo contemporâneo, 
a Constituição brasileira incorporou todos dos direitos da Declaração 
Universal de Direitos Humanos da ONU, nos seus arts. 5º a 17, que 
constituem o capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais dos 
indivíduos e grupos sociais existentes em uma sociedade plural 
como a nossa. Esse pluralismo, aliado ao caráter histórico dos 
direitos humanos de que nos fala Bobbio, viabiliza a abertura 
constitucional a outros direitos e garantias decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos do §2º 
do art. 5º da CRFB/88” (FLEURY, 2017 – p. 9). 

Assim, a reforma trabalhista não só vai de encontro à Constituição 

Federal, mas também com Tratados Internacionais no tocante as disposições 

trabalhistas. 

Outro ponto a ser destacado é a jornada de trabalho, que com a 

presente reforma da CLT teve vários dispositivos que alteraram o limite de 

jornada e horas extras. Como o artigo 59-A, que altera a jornada de 8 horas 
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estipulada pela Constituição, para 12 desde que tenha a compensação em 

outro dia, mediante acordo individual e não o coletivo como está na Carta 

Magna, vai diretamente de encontro ao que dispõe o seu artigo 7º, inciso XIII, 

confira: 

“Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e 
a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho”.   

Ressalta-se que a flexibilização da jornada de trabalho deve ser 

observada com acuidade principalmente quando realizada diretamente entre 

patrões e empregados em face da condição de desigualdade em que se 

encontram. 

Dessa forma, no caso do trabalho rurícola que por ser um trabalho que 

demanda extremo esforço físico, uma jornada extensa o prejudica de forma 

irreparável, devendo ter uma jornada limitada com um descanso remunerado 

que seja minimamente suficiente para se recompor. 

Em última análise, as alterações na jornada do trabalhador, em especial 

o rural, pode contribuir para tornar legal elementos que constituem trabalho 

análogo ao escravo, como a jornada exaustiva que encontra-se no artigo 149 

do Código Penal Brasileiro e é fundamental para caracterizar o trabalho 

análogo à de escravo. 

Outro assunto em destaque é a terceirização lei n.13.429/17, dispõe seu 

art. 4º-A: 

“Art. 4º- A Considera-se prestação de serviços a terceiros a 
transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de 
suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica 
de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade 
econômica compatível com a sua execução”.  

Não obstante, temos o art.5º-A, da referida lei, “Contratante é a pessoa 

física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços 

relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 

principal.”. 
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Algumas das problemáticas dessas alterações, é a fragmentação da 

relação de emprego, a rotatividade exagerada de mão de obra tornando-a 

facilmente descartável, assim como a diminuição da remuneração da mão de 

obra (FLEURY, 2017). 

A rotatividade de mão de obra, além de desvalorizar o trabalhador 

contribui na fragmentação da relação de emprego, formando uma cadeia 

produtiva de difícil identificação. Traz também o rebaixamento na 

remuneração do trabalhador, assim como nas verbas rescisórias que incidem 

sobre a remuneração. 

E principalmente, decorrente dessas premissas há a facilitação para o 

trabalho em condições análogas a de escravo. 

“Entre 2010 e 2014, os maiores flagrantes de trabalhadores em 
condições análogas à de escravos já sugeriam a predominância 
maciça dos terceirizados entre as vítimas desse crime. 
Agora, o Núcleo de Estudos Conjunturais da Universidade Federal da 
Bahia levantou todos os 86 resgates ocorridos no estado entre 2003 
e 2016, e descobriu que 76,7% de todos os casos envolviam 
trabalhadores terceirizados. Os intermediários assumiam diversas 
aparências, de “gatos” a pessoas jurídicas formalmente 
estabelecidas. Os tomadores de serviço atuavam em vários setores e 
incluíam desde comerciantes, até grandes construtoras, frigoríficos e 
multinacionais do chamado agronegócio” (SAKAMOTO, 2017).  

É tema de estudos a cadeia produtiva de empresas que contratam 

outras empresas terceirizadas que utilizam mão de obra na situação símil a de 

escravo, dificultando muito a identificação das empresas para tomar as 

devidas providências penais e trabalhistas. 

“Na atividade rural é lícita a terceirização de atividades quando 
observado, em um primeiro momento, o disposto no Art. 4º da Lei 
5.899/73 que trata das normas reguladoras do trabalho rural: 
“Equipara-se ao empregador rural, a pessoa física ou jurídica que, 
habitualmente, em caráter profissional, e por conta de terceiros, 
execute serviços de natureza agrária, mediante utilização do 
trabalho de outrem.” Todavia, é necessário observar o constante na 
Súmula nº 331 do TST, com o intuito de não descaracterizar essa 
terceirização. Esta Súmula traz o aspecto da legalidade do contrato 
de prestação de serviços, sobre o qual será tratado a seguir” (WEEGE 
e MARTINS, 2017). 

De acordo com o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Ives Gandra 

da Silva Martins Filho, em decisão proferida em sede de recurso de revista n. 
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717103-59.2000.5.15.5555, versou que no âmbito das relações rurais, com o 

incentivo da lei 5.764/71 para o cooperativismo, surgiram as cooperativas de 

trabalho, como uma modalidade de terceirização, congregando trabalhadores 

para oferecer seus serviços a empresas que deles necessitem. No entanto, 

como forma de burlar a legislação trabalhista proliferou no Brasil as 

cooperativas fraudulentas, especialmente no meio rural (o intermediador 

denominado “gato” alicia trabalhadores em várias regiões, formando uma 

cooperativa fictícia e levando-os às fazendas em época de colheita, com o que 

deixam esses trabalhadores de receber todos os seus direitos trabalhistas). 

Quanto ao projeto de lei 6442/16, que trata sobre a reforma trabalhista 

rural proposta por Nilson Leitão, cabe aqui fazer uma alusão das possíveis 

mudanças que trará se o projeto for aprovado e por fim sancionado. É 

importante citar, que o PL, em seu art.166, revoga expressamente a lei 

n.5889/73. 

Novamente, não houve prévio debate acerca do tema, elaborada e 

proposta de forma célere. O projeto de lei veio com pontos prejudiciais ao 

trabalhador rural, dentre eles a jornada de 18 dias consecutivos, desde que 

folgados os dias de descanso remunerados initerruptamente.  

Com a fundamentação dada pelo relator do projeto Nilson Leitão de que 

dessa forma, o trabalhador poderá viajar para visitar sua família que estaria 

longe dele. 

Porém, viola o disposto no artigo 7º da Constituição Federal, inciso XV, 

suprimindo o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, 

ignorando por completo a saúde física, psíquica do trabalhador rural. 

Não obstante, traz a possibilidade do trabalhador perceber 

remuneração de qualquer espécie, artigo 3 do projeto de lei. 

“Art. 3.º Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade 
rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a 
empregador rural ou agroindustrial, sob a dependência e 
subordinação deste e mediante salário ou remuneração de qualquer 
espécie.   
Parágrafo Único. As normas da presente Lei são aplicáveis, no que 
couber, aos trabalhadores rurais não compreendidos na definição do 
caput deste artigo, que prestem serviços a empregador rural”. 
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Abrindo margem para que o trabalhador possa receber sua 

remuneração em forma de moradia, alimentação, produção ou até em parte 

da terra, violando gravemente o art. 7°, inciso IV da CF/88, que garante o 

direito ao salário mínimo fixado em lei, assim como também ultrapassa os 

limites do art. 458 da CLT, que não foi revogado pela reforma trabalhista.  

Também trespassa as diretrizes dadas pela Convenção 099 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), Decreto Legislativo n. 24, de 

29.5.56, do Congresso Nacional, com vigência nacional em 25 de abril de 1958, 

que deixa claro, em seu art. 2 e ss., a possibilidade de que a remuneração in 

natura seja percebida somente de forma parcial. 

Por fim, o projeto de lei da reforma trabalhista rural cria empecilhos na 

inspeção do trabalho rural, como a título de exemplo a limitação do flagrante 

por parte dos auditores fiscais, vez que estabelece o critério da dupla visita, 

conforme o art. 29 do referido projeto, confira: 

“Art. 29. A inspeção do trabalho rural terá caráter educativo a 
preventivo e observará o critério da dupla visita em todos os casos. 
Constatadas infrações sanáveis na primeira visita o empregador será 
notificado a saná-las. Não sanada a infração no prazo da notificação, 
em segunda visita, será lavrado auto de infração e imposição das 
sanções cabíveis.   
§ 1.º O Ministério do Trabalho expedirá ato fixando os prazos a serem 
concedidos na notificação preliminar, conforme a natureza da 
infração.   
§ 2.º Conforme a natureza da infração, a notificação preliminar 
poderá determinar que o empregador comprove o saneamento, no 
prazo estabelecido, independentemente de segunda visita.  
§ 3.º Não se aplica o disposto no caput a situações de grave e 
iminente risco, quando justificado tecnicamente pela fiscalização.” 

Também promove, dessa forma, uma descaracterização do tipo penal, 

transformando as infrações e crimes como meros atos repreensíveis que 

carecem de medidas educativas e não punitivas. Permitindo, por sua vez, que 

os empregadores rurais que mantêm trabalhadores em situação análoga a de 

escravo sejam apenas repreendidos e tenham a possibilidade de reparar, ou 

esconder a situação. 

 Mesmo que em seu §3º esteja disposto que não se aplica a situações 

de grave e iminente risco, só poderá quando justificado tecnicamente pela 
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fiscalização, ou seja, seria necessário enquadrar objetivamente no rol taxativo 

do art. 149 do Código Penal Brasileiro. 

Por fim, é possível verificar que o legislativo visou satisfazer os anseios 

dos empregadores em detrimento dos trabalhadores. 

5 Conclusão 

Em que pese os esforços iniciados no século XVIII para o fim da 

exploração do trabalho escravo, atualmente ainda se observam diversas 

manifestações dessa forma de labor que reduz o ser humano à condição de 

coisa, retirando os seus direitos humanos básicos na busca pela maior 

produção e o lucro. 

Essa forma indigna do trabalho subordinado em condições precárias e 

a constante supressão dos direitos fundamentais destes trabalhadores tomam 

dimensões proporcionalmente alarmantes. 

Mesmo sendo, o Brasil, signatário de inúmeras legislações 

internacionais que buscam suprir as lacunas dos Estados no que tange a 

proteção do trabalhador, o desrespeito aos direitos humanos e as liberdades 

dos trabalhadores permanece.  

Alguns aspectos e mudanças das reformas trabalhadas no presente 

artigo, possuem o escopo de minorar os direitos dos trabalhadores. Seja 

suprimindo o repouso semanal remunerado ou ignorando por completo a 

saúde física, psíquica e social do trabalhador. 

Verifica-se a vontade de parcela do poder Legislativo de perpetrar no 

Brasil numerosas condutas que degradam as condições de trabalho, adotadas 

por diversos empregadores no país.  

Finalmente impactando nas relações de trabalho, nos contratos, na 

fiscalização dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, no 

cumprimento das normas trabalhistas e a erradicação do trabalho em 

condição análoga a de escravo, colocando os trabalhadores em situação de 

mais vulnerabilidade destacando sua hipossuficiência na relação de trabalho. 
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A LEI Nº 13.429/2017 – UM RETROCESSO NO COMBATE À ESCRAVIDÃO 
CONTEMPORÂNEA1 

Fernanda Bittencourt Pinto Coelho2 

Resumo: O artigo faz um breve estudo do instituto da terceirização e sua 

relação com o trabalho em condição análoga à de escravo. Posteriormente, 

analisa duas das principais mudanças trazidas pela Lei 13.429/2017: a 

quarteirização e a terceirização no meio rural, e seus possíveis impactos no 

combate à escravidão contemporânea. Finalmente, demonstra como alguns 

dispositivos da norma afrontam a Constituição de 1988, inclusive em princípios 

importantes que norteiam todo o ordenamento jurídico. 

Palavras-chave: Precarização. Terceirização. Trabalho escravo contemporâneo. 

Trabalho temporário. 

1 Introdução 

Quase cento e trinta anos após a Lei Áurea ser sancionada, extinguindo 

formalmente a escravidão em terras brasileiras, o trabalho em condição 

análoga à de escravo ainda é um sério problema no país. A fiscalização 

trabalhista libertou, de 2012 a 2016, uma média de mil oitocentos e quarenta e 

cinco trabalhadores por ano dessas condições, conforme informações 

disponíveis no site do Ministério do Trabalho (GRUPO ESPECIAL DE 

FISCALIZAÇÃO MÓVEL,2017)3. E esse número é pequeno, considerando a 

estimativa de que há, no Brasil, mais de cento e cinquenta mil pessoas 

submetidas ao trabalho análogo à escravidão (GLOBAL SLAVERY INDEX, 2016). 

As políticas brasileiras de combate à escravidão contemporânea têm 

sido reconhecidas internacionalmente. A Walk Free Foundation, ONG de 

                                              
1Artigo apresentado no congresso Trabalho Escravo Contemporâneo – Desafios e Perspectivas, 
em julho de 2017. 
2 Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Direito do 
Trabalho e Previdenciário pelo Centro de Atualização em Direito (CAD). Contato: 
fbpcoelho@gmail.com  
3Esse resultado foi obtido pelo acesso dos relatórios de 2012 a 2016 e cálculo da média de 
trabalhadores em condições análogas à de escravo encontrados. 
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destaque nesse tema, mencionou em seu compilado de 2016 o Brasil como um 

dos países que mais se esforça para erradicar o trabalho escravo (GLOBAL 

SLAVERY INDEX, 2016, p.11). A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

também reconheceu as boas práticas do governo em documento enviado em 

abril de 2016, em que também incentivou que o Brasil permanecesse nesse 

caminho (GLOBAL SLAVERY INDEX, 2016, p.5). 

Nas últimas três décadas, foram criados os Grupos Móveis de 

Fiscalização, os Planos Nacionais de Combate ao Trabalho Escravo, a “Lista 

Suja” do Ministério do Trabalho, dentre outras medidas. Ademais, o conceito 

presente na legislação brasileira de trabalho em condição análoga à de 

escravo – artigo 149 do Código Penal - é mais completo que o conceito de 

“trabalho forçado” presente nas convenções 29 e 105 da Organização 

Internacional do Trabalho. 

No entanto, o ano de 2017 se iniciou com a aprovação de uma lei que 

pode representar um grande retrocesso no combate ao trabalho escravo no 

Brasil. A Lei 13.429 (BRASIL, 2017), em vigor desde o dia 31 de março de 2017, 

alterou a Lei de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974). Diversas mudanças 

foram feitas, inclusive regulamentando a terceirização que até então era 

regida pela jurisprudência sumulada no enunciado nº 331 do Tribunal Superior 

do Trabalho (TST). 

O instituto da terceirização tem estrita conexão com o trabalho escravo, 

vez que também provoca, grande parte das vezes, a precarização das 

condições de trabalho. O objetivo deste artigo, portanto, é analisar as 

inovações presentes na Lei 13.429/2017 e como ela pode influenciar o combate 

à escravidão contemporânea. 

Este artigo foi construído com base em revisão bibliográfica. Leitura e 

estudo de livros, artigos científicos e reportagens sobre os assuntos 

abordados foram relacionados à análise do conteúdo da lei. O objetivo é 

prever alguns possíveis impactos da alteração legislativa nos desafios do 

combate ao trabalho escravo contemporâneo. 
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2 Sobre os conceitos 

2.1 Trabalho escravo contemporâneo4 

A discussão em nível global sobre o trabalho escravo ultrapassa os 

limites da Organização Internacional do Trabalho (OIT), tendo a expressão 

“condições análogas à escravidão” sido utilizada pela primeira vez na 

Convenção Sobre a Escravatura da Liga das Nações, em 1926, já visando sua 

erradicação.  

Atualmente, a OIT utiliza o conceito de trabalho forçado presente na 

Convenção nº 29 e mencionado posteriormente na Convenção nº 105 e no 

Protocolo de Palermo. O artigo 2 traz a definição como “todo trabalho ou 

serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o 

qual ele não se ofereceu de espontânea vontade” (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1932), prevendo também algumas exceções 

O ordenamento jurídico brasileiro, por sua vez, tem uma série de 

normas que mostram a incompatibilidade do trabalho escravo com a 

legislação hodierna. A Constituição da República inicia prevendo a dignidade 

da pessoa humana e o valor social do trabalho como fundamentos da 

República Federativa do Brasil, ambos incompatíveis com a escravidão 

contemporânea. Mais adiante, no artigo 5º, prevê no inciso XIII o direito à 

liberdade para exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. A 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) veda, no artigo 462, uma das 

modalidades de trabalho escravo existentes no Brasil que é a servidão por 

dívida. 

Em especial, o artigo 149 do Código Penal apresenta conceito mais 

abrangente do que é reduzir um indivíduo à condição análoga à de escravo, 

visto que não apenas prevê elementos relativos ao cerceamento da liberdade 

– submeter a trabalho forçado e restringir a locomoção em razão de dívida-, 

                                              
4Para este item, inspiramo-nos principalmente em aula ministrada pela Professora Lília Finelli, 
no Centro de Atualização em Direito, em abril de 2016. 
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mas também da dignidade do ser humano – submeter a jornada exaustiva ou 

a condições degradantes. 

Embora haja projetos de lei tramitando no Congresso Nacional com o 

intuito de restringir o conceito de trabalho escravo, essa definição presente 

no artigo 149 do Código Penal é a que tem sido adotada pelos órgãos que lidam 

com o combate à escravidão contemporânea. Além disso, ela é 

internacionalmente reconhecida, tendo a OIT se posicionado em abril de 2016 

incentivando a sua manutenção:  

(recomenda) a manutenção, pelo Poder Legislativo, do conceito atual 
de “trabalho escravo”, previsto no Código Penal Brasileiro (Art. 149), 
por estar em consonância com os instrumentos internacionais de 
direitos humanos firmados pelo Brasil, a exemplo das Convenções n. 
29 e 105 da OIT, e a consequente rejeição de propostas legislativas 
que tenham por objeto reduzir a abrangência conceitual do crime 
(GLOBAL SLAVERY INDEX, 2016, p.7). 

Por esses motivos, neste trabalho, as expressões “trabalho escravo”, 

“escravidão contemporânea” ou semelhantes se referem à definição de 

trabalho em condição análoga à de escravo do artigo 149 do Código Penal. 

2.2 Terceirização 

Tradicionalmente, a relação de trabalho ocorre de forma bilateral entre 

empregado e empregador, figuras disciplinadas nos artigos 2º e 3º da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo o primeiro responsável pela 

prestação de serviços e o segundo pela direção do serviço, pagamento das 

verbas correspondentes e observação das demais normas trabalhistas. 

Segundo o Ministro Maurício Godinho Delgado, “Terceirização é o 

fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação 

justrabalhista que lhe seria pertinente” (DELGADO, 2009). Isso porque é 

incluído um terceiro na relação entre empregado e empregador, que passa a 

ser trilateral: o trabalhador se relaciona economicamente, prestando serviços 

para uma empresa, mas se vincula juridicamente à outra, essa nova figura da 

relação de trabalho, que passa ser trilateral. A CLT não trazia normas 
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pertinentes à terceirização de mão-de-obra5 e o avanço da legislação 

brasileira ocorreu lentamente, enquanto o fenômeno foi crescendo a passos 

largos no final do século XX e início do século XXI. 

Em 1974, a Lei 6.019 (BRASIL, 1974) regulamentou uma modalidade de 

relação trilateral, o trabalho temporário6. Foi permitida a contratação de 

pessoa física mediante a interposição de empresa urbana de trabalho 

temporário, para atender necessidade transitória de substituição de seu 

pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços, pelo 

prazo máximo de três meses. 

Entretanto, percebe-se que as hipóteses para contratação de 

trabalhador temporário previstas na referida lei eram bastante limitadas. 

Ademais, embora a lei previsse rol mais restrito de direitos aos trabalhadores 

temporários, ao longo dos anos a construção jurisprudencial e doutrinária foi 

os aproximando cada vez mais ao tratamento jurídico dado aos empregados 

urbanos (DELGADO, 2009). Por fatores como esses, a contratação de 

trabalhadores mediante a interposição de um terceiro não se dava apenas na 

forma de trabalho temporário e continuava ganhando força na economia 

nacional. Diante da escassa produção legal referente ao tema, a justiça do 

trabalho optou, na medida em que enfrentava vários casos de terceirização, 

por permitir a sua ocorrência impondo alguns limites. Nesse contexto, foi 

editada a Súmula nº 331 do TST: 

SUM-331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, 
salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa 
interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da 
Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da 
CF/1988).  
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de 
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade 

                                              
5A CLT prevê subcontratação para os contratos de empreitada (artigos 455 e 652), sendo o que 
mais se assemelha ao modelo da terceirização. 
6Por não serem essenciais ao objeto deste estudo, optamos por não falar das seguintes 
normas, também relativas a terceirização: Decreto-Lei 200/1967, Lei 5.645/1970 (ambos sobre 
a Administração Pública) e Lei 7.102/1983 (vigilância bancária). 
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meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a 
subordinação direta.  
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da 
relação processual e conste também do título executivo judicial.  
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta 
respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, 
caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das 
obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na 
fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida 
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das 
obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente 
contratada.  
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange 
todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da 
prestação laboral (Tribunal Superior do Trabalho, 2011).  

O cenário até o início do ano de 2017, em linhas gerais, se resumia à Lei 

6.019/1974 e ao Enunciado nº 331 do TST. Caso houvesse contratação de 

trabalhadores por empresa interposta que não se tratasse de caso de trabalho 

temporário ou de alguma das exceções previstas na súmula, era considerado 

legítimo que o vínculo do trabalhador fosse diretamente com a empresa 

tomadora, nos termos do artigo 9º da CLT7, por se tratar de fraude trabalhista. 

Finalmente, cumpre esclarecer que, neste artigo, o termo “terceirização” 

poderá se referir a qualquer dessas formas de contratação de trabalhadores 

que não se dê diretamente pelo tomador de serviços, mas tenha um terceiro 

sujeito na relação. 

3 Terceirização: da precarização ao trabalho escravo 

Sob a ótica do trabalhador, a terceirização se trata de instituto 

extremamente prejudicial. Pesquisas mostram que o trabalhador terceirizado 

tem, em média, condições de trabalho mais precárias do que a do trabalhador 

contratado diretamente, chegando muitos a serem submetidos a regime de 

escravidão contemporânea. 

A rotatividade nos postos de trabalho é maior entre os terceirizados, 

que permanecem em média 2,6 anos no emprego, do que dentre os 

                                              
7Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir 
ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. (BRASIL, 1943) 
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empregados contratados diretamente, cuja média é de 5,8 anos. A jornada de 

trabalho dos primeiros é cerca de 3,5 horas semanais mais extensa que a dos 

últimos (ARRUDA, 2014). Paradoxalmente, os trabalhadores terceirizados, 

embora trabalhem mais, recebem aproximadamente 25% a menos de 

remuneração (MADEIRO, 2015). Essa realidade causa insegurança nos dois 

grupos, sendo os trabalhadores terceirizados, na maioria das empresas, 

considerados inferiores, pertencentes a uma “segunda categoria” 

(NASCIMENTO, 2013, p. 40)8. Por sua vez, os trabalhadores diretos veem a 

terceirização como uma ameaça, podendo ser sua realidade futura caso não 

consigam se manter no emprego (ASSUNÇÃO, 2013) e se sentem intimidados, 

não reivindicando direitos que porventura possam estar sendo 

desrespeitados. Sendo assim, pode-se afirmar que a existência da 

terceirização segrega e oprime a classe trabalhadora em geral. 

No entanto, há consequências ainda piores da terceirização, que são 

observadas no combate à escravidão contemporânea. É notória a relação 

dessa forma de contratar com o trabalho em condição análoga à de escravo, o 

que se pode perceber analisando os dez maiores resgates ocorridos no Brasil 

nos anos de 2010 a 2014: 90% dos trabalhadores submetidos a essas condições 

eram terceirizados (FILGUEIRAS, 2014).9 

Vitor Araújo Filgueiras ainda dá uma explicação em texto sobre o tema:  

Existe forte relação entre a ocorrência de trabalho análogo ao 
escravo e a terceirização. Isso porque o trabalho análogo ao escravo 
no Brasil é limite da relação de emprego, e a terceirização é uma 
estratégia de gestão do trabalho que objetiva justamente driblar 
esses limites (FILGUEIRAS, 2014, p. 2). 

Logo, é possível afirmar que a terceirização resulta em trabalho escravo 

quando, ultrapassando os limites da usual precarização da relação de 

trabalho, o prestador de serviços é submetido a condições sub-humanas e, em 

                                              
8 O Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública contra a Samarco, em Anchieta 
(ES), devido ao fato de haver duas portarias diferentes, a sete quilômetros de distância, para 
entrada de veículos de trabalhadores efetivos e terceirizados. Os terceirizados não podiam 
utilizar o estacionamento da empresa, sendo obrigados a deixar o carro na rodovia. 
(NASCIMENTO, 2013) 
9 Dados obtidos a partir das ações do Departamento de Erradicação do Trabalho Escravo, do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
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afronta à Declaração da Filadélfia (Organização Internacional do Trabalho, 

1944), o seu trabalho é considerado mercadoria. 

4 A Lei 13.429/2017 

A aprovação da Lei nº 13.429/2017 causou grande polêmica e repercutiu 

amplamente nas mídias. Dentre outras coisas, falou-se sobre um provável 

aumento considerável do número de terceirizados e sobre a norma permitir a 

terceirização da atividade fim, possibilitando que as empresas não tenham 

mais trabalhadores contratados diretamente. 

Fato é que a lei entrou em vigor recentemente, não sendo possível 

avaliar precisamente quais serão seus impactos. Os profissionais que lidam 

com questões relativas a direitos trabalhistas e terceirização têm melhores 

condições de prever algumas das consequências porvir. Nesse sentido, a 

Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 2017) e o Ministério Público do 

Trabalho (PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO, 2017) publicaram em suas 

páginas na internet textos esclarecendo para o público os motivos para 

preocupação com essa mudança, a qual significa um retrocesso para o 

trabalhador brasileiro. 

Compactuamos dessa visão, ainda que não seja o objetivo deste artigo 

analisar amplamente os dispositivos da Lei n° 13.429/2017 e os seus possíveis 

desdobramentos nas relações trabalhistas como um todo. Percebe-se que 

algumas das alterações, de forma ainda mais grave, representam ameaça para 

o combate à escravidão contemporânea em virtude da extrema precarização 

que tendem a permitir, e a esses pontos que pretendemos nos ater. 

Faz-se relevante, inicialmente, observar a ementa da lei: “Altera 

dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o 

trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe 

sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros” 

(grifo nosso). Logo se percebe o objetivo do legislador de aumentar a 
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abrangência da Lei nº 6.019/1974, que dispunha apenas sobre o trabalho 

temporário.10 

A norma trouxe para o âmbito legal a disciplina da terceirização em 

geral, que até então vinha sendo tratada pela jurisprudência (Súmula 331 do 

TST), além de alterar, em vários artigos, o conteúdo da regulamentação do 

trabalho temporário.  

Com o objetivo de compreender em que a Lei 13.429/2017 é 

problemática para o sistema de combate ao trabalho escravo contemporâneo, 

elegemos duas das alterações, as quais são bastante relevantes: a 

possibilidade de subcontratação pela empresa contratada (quarteirização), 

agora prevista no artigo 4º-A da Lei 6.019/1974, que será abordada no item 4.1, 

e a terceirização no meio rural, presente nos artigos 4º e 4º-A, que será 

abordada no item 4.2. 

4.1 A legitimidade da quarteirização 

A Lei nº 6.019/1974 ganhou o artigo 4º-A, com a seguinte redação: 

Art. 4o-A.  Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa 
jurídica de direito privado destinada a prestar à contratante serviços 
determinados e específicos.  
§ 1o A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o 
trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras 
empresas para realização desses serviços. (Grifo nosso) § 2o Não se 
configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das 
empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a 
empresa contratante. 

Foi demonstrado no item 3 como a terceirização, em si, já ameaça a 

dignidade dos trabalhadores e representa, grande parte das vezes, um 

elemento de precarização de suas condições. Essa situação se agrava ainda 

mais quando a empresa contratada para fornecer os trabalhadores, ao invés 

de fazê-lo por si, contrata outra, prática chamada de “quarteirização”. Forma-

se uma cadeia de contratação em que o trabalhador, grande parte das vezes, 

                                              
10 Para melhor compreensão dos próximos itens, vale esclarecer que a Lei 6.019/1974, em sua 
nova redação, regulamenta o trabalho temporário, que procede de contrato entre a empresa 
de trabalho temporário e a tomadora, e a terceirização em geral, que procede de contrato 
entre a empresa de prestação de serviços e a contratante. 
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é submetido a uma condição de intensa exploração, tendo em vista que todas 

as empresas necessitam retirar seu lucro sobre o trabalho dele. O dispositivo 

inserido na lei legitima a quarteirização para casos de terceirização em geral, 

sendo extremamente temerário.  

Sobre esse tema e a sua relação com o trabalho escravo 

contemporâneo, faz-se muito esclarecedor o ensino do Professor Márcio Túlio 

Viana: 

De fato, quanto mais se avança para as últimas malhas da rede, mais 
frágeis tendem a ser as empresas. Elas fazem aquele serviço sujo que 
a empresa principal – mais visível – não quer ou não pode fazer.E é 
também desse modo que as empresas menores lidam com a 
concorrência, cada qual tentando oferecer um contato menos 
oneroso (e, assim, mais apetitoso) para a grande. Na verdade, 
precarizar pode ser até mesmo uma questão de sobrevivência para a 
contratada (VIANA, 2012, grifo nosso) 

Como explicado no texto, a quarteirização é um instrumento utilizado 

pelas grandes companhias para se eximir da responsabilidade de observar os 

direitos trabalhistas e arcar com os ônus financeiros correspondentes. Nesse 

modelo, em que se forma uma cadeia de subcontratação, a empresa que se 

beneficia da prestação de serviços se distancia do trabalhador, deixando a 

cargo de empresas de pequeno porte a gestão da mão de obra. Essas empresas 

pequenas, que usualmente funcionam em fundos de quintal, por motivos 

diversos – desde a necessidade econômica até o desconhecimento das leis 

trabalhistas, uma vez que frequentemente os “empresários” também já foram 

trabalhadores nas mesmas condições – submetem os trabalhadores a 

condições até indignas, não condizentes com a realidade da empresa para a 

qual, de fato, estão colaborando. 

A instituição contratante não submeteria seus empregados à mesma 

situação precária que os quarteirizados são submetidos. O distanciamento 

criado pela quarteirização a protege em muitos aspectos: da fiscalização 

trabalhista, que muitas vezes tem dificuldade de identificar onde estão esses 

trabalhadores e, posteriormente, que eles têm ligação com a grande 

companhia; do controle social, posto que as pessoas podem ver a exploração 

ocorrendo, mas não a relacionam com o nome da empresa, sendo possível até 
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mesmo o trabalhador não saber o destinatário final dos seus serviços; 

juridicamente, a responsabilidade é subsidiária. Por isso o autor fala que a 

quarteirização é a delegação do “serviço sujo” para pequenas empresas. 

É comum a fiscalização encontrar trabalhadores contratados dessa 

forma laborando em condições de escravidão, principalmente nas 

modalidades de jornada exaustiva e condições degradantes. No ramo têxtil, 

cada vez mais casos estão sendo noticiados (COSTA; GONÇALVES, 2015)11, sendo 

de praxe que os fiscais encontrem pessoas costurando inclusive peças 

vendidas a preços altos nas lojas, contrastando com a situação miserável dos 

costureiros e o baixo valor que recebem por peça. 

A quarteirização é adotada por várias marcas que são adeptas do 

modelo de produção fast fashion ou “circuito rápido”12. No caso de escravidão 

contemporânea flagrada em fornecedores da Zara, foi constatado que havia 

uma ampla cadeia de pessoas jurídicas envolvidas resultando a grave violação 

dos direitos trabalhistas e humanos daqueles obreiros: 

Essa conjuntura é estampada na cadeia de suprimentos da Zara 
Brasil Ltda., que, segundo informações do próprio Grupo Inditex, 
contava em 2012 com 59 fornecedores brasileiros que, por sua vez, 
subcontratavam 182 outras empresas (oficinas de costura, de 
tingimento, lavanderias, etc.) Esse fenômeno é chamado de 
quarteirização (CARVALHO, 2015). 

É importante ressaltar que o fenômeno da quarteirização, embora seja 

muito comum na indústria têxtil, não se restringe a esse ramo da economia. 

                                              
11“Finalmente, cabe comentar a situação do trabalhador da indústria têxtil. Ainda segundo 
dados divulgados pela ONG Repórter Brasil, no ano de 2011, foram resgatados 19 trabalhadores 
em dois estabelecimentos e, no ano seguinte, em outras duas confecções, foram encontrados 
50 trabalhadores, todos os casos no estado de São Paulo. Entretanto, em 2013, o número 
cresceu significativamente: 82 trabalhadores foram resgatados na atividade de confecção de 
roupas em 9 estabelecimentos (8 deles no estado de São Paulo e 1 em Pernambuco. Vê-se que 
os flagrantes de trabalho em condições degradantes nas confecções de roupas e calçados nos 
centros urbanos vem crescendo nos últimos anos, razão pela qual merece especial atenção” 
(ARAÚJO; GONÇALVES, 2015). 
12“Fastfashion (moda rápida) é um modelo de produção e consumo que busca dar acesso para 
a classe média às últimas tendências globais, no qual os produtos são fabricados, consumidos 
e descartados rapidamente. Esse modelo se fundamenta na terceirização da cadeia e 
frequentemente são encontrados trabalhadores em condições análogas a escravo na 
produção de roupas. (REPÓRTER BRASIL, 2016). Vale ressaltar que o modelo produtivo, embora 
busque a redução dos custos, não tem relação direta com o preço final da mercadoria e é 
utilizado por marcas que vendem roupas a preços populares e marcas que vendem a preços 
mais altos. 
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Tem-se o exemplo das madeireiras na Amazônia, que comumente exploram o 

trabalho por meio do “toreiro” em uma ampla cadeia de subcontratação. 

Conforme o excerto a seguir vai demonstrar, o próprio “toreiro”, que seria um 

intermediário na relação da madeireira com trabalhadores, é explorado em 

esquema de servidão por dívidas: 

O toreiro, assim como os trabalhadores, também tem origem em 
famílias camponesas instaladas na região: é um colono, comumente 
ex-empregado de serraria. Em alguns casos, chega do Mato Grosso, 
do nordeste do Pará ou de outra região onde a madeira já foi 
esgotada, com experiência no ramo. Ele está sempre endividado: com 
a madeireira, com os postos de combustível, com as oficinas de 
manutenção dos equipamentos, com a turma de trabalhadores 
arregimentados – em muitos casos, seus vizinhos, familiares ou 
compadres. Dessa forma, se submete igualmente a condições de 
trabalho extremas, ao lado dos demais trabalhadores (CENTRO DE 
DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS HUMANO CARMEN BASCARÁN, 2017). 

Independentemente de em qual área é a atividade econômica, o modelo 

da quarteirização segue a mesma lógica, que subjuga os prestadores de 

serviços e constantemente resulta em afronta aos seus direitos humanos. A 

empresa contratante busca esse modelo para transferir a responsabilidade, 

de forma que, muitas vezes, aqueles trabalhadores não conseguem receber 

devidamente as indenizações e verbas trabalhistas a que teriam direito 

quando seus casos chegam à justiça ou Ministério do Trabalho. E a alteração 

legislativa também merece críticas nesse sentido, por ter previsto para a 

empresa que está no fim da cadeia de contratação somente responsabilidade 

subsidiária - §5º do artigo 5º-A e no §7º do artigo 10 -, o que incentiva a 

continuidade dessa prática (CURVO; OLIVEIRA, 2015).13 

Pode-se, portanto, concluir que, se a terceirização já se trata de instituto 

sensível para possibilitar a ocorrência de exploração do trabalho escravo, 

                                              
13No mesmo sentido o seguinte excerto: “Os grandes grupos econômicos não fazem e não 
querem fazer a seguinte pergunta: de onde vem a redução de custos das empresas 
subsidiárias? Na busca por menores custos, alimenta-se uma cadeia de terceirizações, 
franquias, informalidade, diversidade de contratos e formas de assalariamento. No limite, o 
trabalho é tão precarizado que conceituá-lo como escravidão torna-se justificado. As 
empresas menores, subcontratadas, tornam-se então o cerne de toda a rede, fornecendo tudo 
o que interessa aos grupos econômicos: redução dos custos totais e eliminação de riscos, que 
ficam longe de suas vistas e de sua responsabilização jurídica e econômica” (CURVO; OLIVEIRA, 
2015). 
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muito mais o é a quarteirização. A Lei nº 13.429/2017, quando legitima essa 

prática, afronta a proteção do trabalhador mais vulnerável, que se encontra 

no máximo da violação dos seus direitos trabalhistas e humanos. 

4.2 A possibilidade de terceirização no meio rural 

A Lei 6.019/1974, antes da alteração, tinha o artigo 4º com a seguinte 

redação: Art. 4º - Compreende-se como empresa de trabalho temporário a 

pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à 

disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores, 

devidamente qualificados, por elas remunerados e assistidos. (BRASIL, 1974, 

grifo nosso). Depreende-se, portanto, a impossibilidade de constituição de 

empresa de trabalho temporário rural. 

No entanto, a Lei 13.429/2017 modificou essa disposição, suprimindo a 

palavra “urbana”. Logo, surgiram interpretações de que agora é possível que a 

empresa fornecedora de mão de obra, tanto no caso de trabalho temporário 

quanto no de terceirização em geral, seja urbana ou rural14 Isso porque seria 

possível afirmar, interpretando literalmente os dispositivos, não haver mais 

restrição ao âmbito urbano nos artigos 4º e 4º-A, que conceituam empresa de 

trabalho temporário e empresa prestadora de serviços, respectivamente: 

Art. 4º Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, 
devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela 
colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas 
temporariamente 
Art. 4º -A. Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa 
jurídica de direito privado destinada a prestar à contratante serviços 
determinados e específicos. (...) (BRASIL. Lei nº 6.019 de 3 de janeiro 
de 1974).  

                                              
14É importante mencionar que, no momento de elaboração deste artigo (junho de 2017), está 
em tramitação no Congresso Nacional o PL 6442/2016 que, se aprovado, causará alteração em 
muitos pontos da regulamentação do trabalho rural e também representará retrocesso para 
o combate à escravidão no campo. Especificamente sobre o tema em debate, tem-se o 
seguinte dispositivo: “Art. 27. É facultado ao empregador rural a contratação com pessoas 
físicas ou jurídicas para execução de sua atividade fim, desde que inexistente a pessoalidade 
e a subordinação direta. Parágrafo único – O inadimplemento de obrigações trabalhistas por 
parte do prestador de serviços, implica na responsabilidade subsidiária do tomador de 
serviços, desde que tenha participado da relação processual e tais obrigações constem do 
título executivo judicial” (BRASIL, 2016).  
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Historicamente, o trabalho escravo no meio rural se deve a uma série 

de fatores. A desigualdade social no campo resulta, basicamente, em grandes 

latifúndios com demanda de trabalhadores, e as camadas mais pobres 

configurando mão-de-obra vulnerável para exploração do seu trabalho. Soma-

se, ainda, o fato de a concentração de terra estar diretamente relacionada à 

concentração de poder, de forma que se verifica forte herança do coronelismo 

nos rincões do país.  

Apesar de haver maiores dificuldades para fiscalização15, os índices de 

pessoas resgatadas laborando em situação de escravidão na zona rural, até o 

ano de 2012, eram mais altos do que na zona urbana (FARIAS, 2014), podendo 

ser uma evidência de que o ambiente é mais propício para a exploração de 

trabalho escravo. É também mais comum que essa se dê nas modalidades de 

servidão por dívida - uma vez que os postos de trabalho ficam distantes das 

cidades e se justifica a venda de produtos em armazém do empregador, que o 

faz a preços abusivos16 - e trabalho forçado, havendo, inclusive, casos em que 

as fazendas são vigiadas por capangas armados (ABREU; ZIMMERMANN, 2003). 

Os obreiros são de fato ameaçados por homens armados em várias 

propriedades rurais, e alguns chegam a ser mortos. Um caso de resgate na 

Fazenda Macaúba, na zona rural de Marabá (PA), mostra como o sistema 

funciona ao intimidar o trabalhador, que labora sob vigilância e frequente 

medo. Antônio, que havia conseguido fugir, com muita dificuldade foi 

convencido a colaborar com os auditores fiscais que iriam à fazenda libertar 

os seus colegas, ainda que estivesse disfarçado e sob a proteção de força 

policial, tamanho era o seu pânico (KAVALCANTI, 2015). 

Diversas atividades no âmbito rural registram ocorrência de trabalho 

escravo contemporâneo, cabendo destacar, devido aos seus aos seus altos 

                                              
15Em virtude do poder informal que os proprietários de terra exercem, para garantir a 
segurança dos envolvidos, é necessário que a fiscalização ocorra por meio de grupos formados 
por auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho e policiais federais. Além disso, 
os postos de trabalho ficam distantes uns dos outros e muitas vezes o acesso é difícil. 
16No Brasil, essa prática se iniciou logo após a abolição da escravatura como forma de manter 
os antigos escravos presos ao trabalho por meio das dívidas impagáveis. À época, a legislação 
trabalhista ainda não havia se desenvolvido e essa relação não era proibida (RODRIGUES, 2011, 
p.20-21). 
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índices, a pecuária, cultivo de cana de açúcar e produção de carvão vegetal 

(COSTA; GONÇALVES; 2015). 

Segue também o relato de um caso de resgate de canavieiros em 

Alagoas que eram submetidos a condições degradantes e jornadas exaustivas 

de 3h30 às 20h. Mesmo antes de a lei, segundo algumas interpretações, 

legitimar a terceirização rural, essa contratação já havia se dado mediante a 

interposição de um terceiro: 

De acordo com os auditores do trabalho Marcus Floriano e José 
Prado, que atuaram na operação, a usina Taquara foi responsável 
pela contratação dos trabalhadores, por meio de um intermediário, 
para o corte da cana na Fazenda Abacate, no município de Campestre. 
“Os intermediários entre os trabalhadores e a usina eram usados 
para fraudar as relações de emprego, dificultando a identificação do 
real empregador pelos trabalhadores”, destacam. De acordo com o 
procurador do Trabalho Rodrigo Alencar, o MPT ajuizará ação civil 
pública (ACP) na Justiça do Trabalho para que a usina Taquara pague 
as verbas rescisórias dos trabalhadores. “A ação ainda pedirá uma 
indenização por danos morais coletivos, num valor expressivo, para 
que não sejam mais cometidas essas irregularidades e os direitos 
dos trabalhadores sejam respeitados” (NAPOLEÃO, MAIA, 2013, p. 44). 

Destarte, é preocupante que a Lei nº 13.429/2017 venha a permitir a 

terceirização no campo, visto que, conforme já demonstrado no item, o 

instituto tem forte conexão com a submissão de trabalhadores a condições 

análogas a escravo.  

Paralelamente aos pontos já analisados, acrescenta-se o problema de a 

Lei 6.019/1974, em sua redação atual, determinar que a responsabilidade da 

empresa contratante é subsidiária. Ou seja, o real beneficiário dos serviços na 

cadeia produtiva não responderá primariamente pelas verbas trabalhistas, o 

que se conclui dos dispositivos seguintes: 

Art. 5º -A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra 
contrato com empresa de prestação de serviços determinados e 
específicos. (...) §5º A empresa contratante é subsidiariamente 
responsável (grifo nosso) pelas obrigações trabalhistas referentes ao 
período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento 
das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 
Art. 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, 
não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores 
contratados pelas empresas de trabalho temporário. (...)§ 7º A 
contratante é subsidiariamente responsável (grifo nosso) pelas 
obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o 
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trabalho temporário, e o recolhimento das contribuições 
previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 (BRASIL, Lei nº 6.019 de 3 de janeiro de 1974). 

Em casos de terceirização rural, será, dessa forma, possível que a 

responsabilidade caia primariamente sobre o “gato” - termo usado para 

designar a pessoa responsável por aliciar e controlar os trabalhadores A 

tendência será que os trabalhadores, já muito vulneráveis e sem recursos para 

buscar seus direitos, não recebam as verbas devidas, posto que, na maioria 

dos casos, o “gato” se trata de alguém da mesma camada social e sem 

patrimônio para responder. 

Dessa forma, o “gato” pode ser entendido como uma figura paradoxal 

no trabalho escravo rural, uma vez que é, simultaneamente, algoz e vítima. 

Algoz porque alicia os trabalhadores, fazendo falsas promessas e os 

convencendo a deixar suas casas para irem para regiões distantes. Eles 

migram por terem recebido supostamente uma boa oportunidade de trabalho, 

pretendendo laborar por um período e retornar. Na prática, encontram 

exploração, falta de dignidade e de liberdade, e a distância de casa, que os 

deixa mais vulneráveis. E o “gato” é também vítima por ser na maior parte das 

vezes, explorado e submetido a condições precárias, apesar da posição de 

confiança que tem.  

Nesse sentido, o seguinte trecho: 

Embora seja parte das engrenagens do aliciamento e consiga 
determinadas vantagens junto aos fazendeiros, o “gato” pode ser 
visto como mais uma vítima do sistema que possibilita a existência 
do trabalho escravo, pois também vive em situação de 
vulnerabilidade e dependência, como os demais trabalhadores.(...) 
Alguns aliciadores trabalham ao lado daqueles que ajudam a 
contratar, como Fernando*, 74 anos, morador do bairro Sete de 
Setembro, no município maranhense de Santa Luiza, que costuma 
formar turmas para o roço de juquira em fazendas de gado da região. 
Fernando* não identifica as condições de trabalho oferecidas pelos 
pecuaristas de Santa Luzia como trabalho escravo, e diz que, se não 
tivesse esse serviço, a vida das pessoas seria muito pior. O “gato” 
também afirma que a incidência da fiscalização piorou a situação dos 
trabalhadores, porque agora os fazendeiros são obrigados a registrar 
e oferecer melhores condições de trabalho para os juquireiros. 
Consequentemente, não conseguem contratar muita gente. “Antes da 
exigência, era bom demais. Agora tem casa para os trabalhadores, 
mas não tem muito serviço”, compara. “Antes tinha barraco de lona, 
mas era cheio de peão. Mesmo com poucos recursos, todos 
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ganhavam um troco” (CENTRO DE DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS 
HUMANOS CARMEN BASCARÁN, 2017).  

Não é, portanto, razoável que a responsabilidade da empresa 

contratante ou tomadora seja apenas subsidiária. A Lei 13.429/2017 prevê que 

a empresa prestadora de serviços a terceiros – artigo 4º-A, já transcrito – trata-

se de pessoa jurídica de direito privado, e a empresa de trabalho temporário 

de pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho. Conclui-

se, então, que poderia ocorrer a situação do “gato” se registrar como 

Microempreendedor Individual, se enquadrando nessas definições, e ser 

responsabilizado de forma primária. Esse quadro é preocupante para a 

garantia dos créditos trabalhistas e o adequado combate ao trabalho escravo 

contemporâneo, uma vez que podem ficar impunes os reais beneficiários 

daqueles serviços. 

5 Conflitos da Lei 13.429/17 com a Constituição Federal e princípios do direito17 

Conforme demonstrado ao longo deste trabalho, a interpretação literal 

da norma estudada colide com o princípio da proteção ao trabalhador, que 

compõe o cerne do Direito do Trabalho (DELGADO, 2009, p. 183), bem como da 

dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República Federativa do 

Brasil, segundo o artigo 1º da Constituição de 1988. Por essa razão, já é 

evidente a inconstitucionalidade da presente lei. 

No que tange à quarteirização, certo é que a condição de trabalho tende 

a piorar na medida em que ocorrem as subcontratações, resultando em casos 

graves de precarização da relação de trabalho e de trabalho escravo. Deve-se, 

portanto, entender que o artigo 2º da Lei 13.429/2017, que autorizou a 

subcontratação de trabalhadores pelas empresas prestadoras de serviços, é 

inconstitucional. Dentre os preceitos constitucionais feridos, encontra-se o 

                                              
17 É importante esclarecer que já foi levantado o debate sobre a inconstitucionalidade de 
vários dispositivos da Lei 13.429/2017 e, inclusive, quatro Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade estão tramitando no Supremo Tribunal Federal em junho de 2017, época 
de elaboração deste artigo – ADIs nº 5685, 5686, 5687 e 5695. Optamos por nos restringir nesse 
item à avaliação da constitucionalidade dos dispositivos que disciplinam as matérias já 
discutidas nos itens anteriores. 
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princípio da dignidade da pessoa humana, presente no artigo 1º, e a 

valorização do trabalho humano como fundamento da ordem econômica, 

conforme previsto no caput do artigo 170.  

Quanto à possibilidade de terceirização no meio rural, que está sendo 

debatida em virtude da supressão do termo “urbana” na nova redação do 

conceito de “empresa de trabalho temporário”, dada pelo artigo 1º da Lei 

13.429/2017, é mister também considerar que a modificação significa um 

retrocesso na proteção ao trabalhador rural, afrontando o artigo 7º, I, que 

protege os trabalhadores da despedida arbitrária, e o artigo 193 da Carta 

Magna, que define o primado do trabalho como base da ordem social. 

O artigo 1º da Lei 13.429/2017 também instituiu a responsabilidade 

subsidiária da empresa contratante, o que restringe para o trabalhador, em 

possível demanda judicial, as chances de receber as verbas a que tem direito. 

Logo, conclui-se que essa alteração legislativa não observou o princípio da 

proteção do trabalhador, bem como o da função social da propriedade, que 

está presente nos artigos 5º, XXIII e 170, III da Constituição. É notória, portanto, 

a inconstitucionalidade do artigo 1º da nova lei. 

Em relação a todas essas modificações, faz-se relevante mencionar o 

princípio de vedação ao retrocesso em direitos humanos, que claramente não 

foi observado na elaboração da norma. Tendo em vista que os direitos 

trabalhistas se tratam de direitos humanos de segunda dimensão (FUHRMANN, 

2013), as modificações na legislação devem sempre ocorrer no sentido de 

melhorar o rol de direitos já previstos para os trabalhadores. 

Deve-se, contudo, considerar que se trata de uma norma já em vigor no 

país e que pode ser mantida, nos mesmos termos, pelo Supremo Tribunal 

Federal. Caso a Corte entenda pela inexistência de inconstitucionalidade em 

qualquer dispositivo, é importante que os operadores do Direito a apliquem à 

luz da Constituição e dos princípios balizadores do Direito do Trabalho. 

6 Considerações finais  

A Lei nº 13.429/2017 representa, para o Direito do Trabalho brasileiro, 

uma grande perda. Como demonstrado no item 2.2 e principalmente no item 
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3, a terceirização é um modelo nocivo para os trabalhadores, pois representa 

precarização da relação de trabalho. 

De forma mais cuidadosa se deve observar o que significa ampliar as 

possibilidades de terceirizar quando se consideram as ocorrências de trabalho 

em condição análoga à escravidão. O item 3 mostrou a forte relação entre os 

institutos, o que se vê na frequência de resgates de trabalhadores 

terceirizados ou contratados irregularmente por intermediário. 

Por isso, o primeiro ponto analisado da Lei 13.429/2017, no item 4.1, foi 

a legitimidade da quarteirização, que representa maior fragilidade do vínculo 

entre o trabalhador e o tomador dos seus serviços, maior precarização e maior 

possibilidade de ocorrência de escravidão contemporânea. Isso porque o 

envolvimento de mais agentes na cadeia de contratação implicará em piora 

das condições de trabalho, uma vez que cada um deles precisa auferir lucro 

sobre o labor daquela pessoa.  

Posteriormente, no item 4.2, foi feito um estudo sobre o problema de se 

liberar a terceirização no meio rural, que historicamente já tem mais 

ocorrências de trabalho escravo e elementos que deixam os trabalhadores 

vulneráveis a essa condição. 

Finalmente, o item 5 demonstrou alguns dispositivos da norma que 

afrontam a Constituição de 1988 em princípios importantes que norteiam todo 

o ordenamento jurídico, como a proteção do trabalhador, hipossuficiente na 

relação de trabalho, e a dignidade da pessoa humana.  

O Brasil tem, nos últimos anos, se destacado internacionalmente no 

combate ao trabalho escravo contemporâneo. A Lei 13.429/2017 fere diversos 

princípios constitucionais e afetará de forma negativa as políticas de combate 

a essa prática que significa das mais graves afrontas à dignidade do ser 

humano, tendo em vista que é dada à pessoa e ao seu trabalho a condição de 

mercadoria em virtude do torpe objetivo de aumento do lucro (MIRAGLIA, 2011). 
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O TRABALHO ANÁLOGO A ESCRAVIDÃO COMO PEÇA DA CONFECÇÃO TÊXTIL 
PAULISTA 

Marcela Nogueira Martins1 

Resumo: Este trabalho tem por intuito o estudo dos impasses sociológicos e 

jurídicos do direito do trabalho brasileiro frente ao uso da mão de obra 

escrava na indústria têxtil paulista, enraizada em uma sociedade de consumo 

ascendente. Tendo para tanto o suporte jurídico do artigo 7o da Constituição 

Federal de 1988 e o artigo 149 do Código Penal, referente ao crime de trabalho 

análogo, em conjunto com a lei nº 12.527, de novembro de 2011, que 

regulamenta o acesso a informação. Averiguar-se-ão as contradições da 

construção do império têxtil de São Paulo e a tutela penal dos direitos 

humanos. 

Palavras-chave: Escravidão. Indústria têxtil. São Paulo. 

1 Introdução  

O trabalho análogo ao de escravo é sinonimamente conhecido como 

escravidão contemporânea e um dos grandes impasses sociais da 

compreensão deste tipo de “regime trabalhista” é justamente a sua 

contemporaneidade. Consiste em um sistema vigente no século XXI e se torna 

complexo, justamente, pela atualidade histórica em que o próprio fenômeno 

se insere. Contudo, falar de escravidão no Brasil rodeia um problema provecto, 

enraizado desde a colonização portuguesa, e que diz muito sobre a estrutura 

social da economia de um país construído a partir da utilização da mão de 

obra escravocrata. A escravidão histórica, assim, pode ser definida da seguinte 

forma: 

A escravidão histórica se caracterizava segundo o critério de 
propriedade do homem sobre o homem e o trabalho escravo significa 
que um trabalhador estava adstrito a um trabalho contra a sua livre 
vontade, embora fosse ela revestida de caráter legal. Nasce da 

                                              
1 Estudante de Graduação em Direito da Universidade Federal de Uberlândia, 

marcelanmartins@hotmail.com 
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necessidade de forças econômicas dos países ricos de possuírem 
força de trabalho para empregarem nas suas atividades e serviços, 
cuja utilização durava por toda a vida dos escravos. Origina-se na 
riqueza consoante as forças produtivas da época. (NINA, 2010, p. 57).  

 Fora a escravidão histórica, que submeteu no século XVI em condições 

degradantes os trabalhadores das lavouras de café e das plantações de cana 

de açúcar em diversas regiões brasileiras instaurando, para além da 

objetificação da compra e venda de seres humanos legalizada neste período, 

a subordinação estrutural das relações de trabalho. 

A irradiação deste modelo permaneceu presente ao longo da 

estruturação do comércio no Brasil, seja na fase predominantemente agrícola, 

seja no desenvolvimento da indústria nacional. Uma região brasileira que 

presenciou ambos estes momentos históricos, e que vivencia no presente o 

legado deste passado escravagista é em essência, o estado de São Paulo. 

Na presidência de Getúlio Vargas, a partir de 1930, a oligarquia cafeeira 

fora afastada do papel de principal economia do Estado, e em prol do 

progresso nacional, fora incentivado o setor industrial em massa no território 

paulista. Para retratar a realidade dos trabalhadores fabris, que migraram de 

diversos lugares do país em busca de emprego, nesta mesma época, a artista 

plástica Tarsila do Amaral desenvolveu, a obra Operários (1933), marcante 

pelos rostos de obreiros cansados. As feições foram construídas, 

propositalmente, alinhadas e em formato de escadaria, a fim de transmitir a 

ideia de que o trabalho ascende socialmente, ou seja, de que apesar da 

condição precária e degradante, em que muitos dos empregados desta 

precoce industrialização vivenciaram (uma vez que fora projetado estampada 

nos rostos de cada trabalhador uma feição de desanimo), trabalhar para 

sustenta-se trazia a ideia de algo digno por si só. O modo como esta obra fora 

construída transparece um momento histórico nacional, em que 

cotidianamente a classe operaria era alienada a crer que um trabalho digno 

não seria aquele em que se tem uma boa qualidade do trabalho, mas sim 

aquele em que se consegue manter o seu sustento, independente das 

condições degradantes da jornada.  
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A crítica essencial deste trabalho se constrói em torno dos valores 

reproduzidos, há tantas décadas, na economia, na política e na atuação do 

próprio aparato judicial brasileiro, desvalorizando princípios fundamentais à 

vida humana, como o direito ao trabalho digno, a fim de se garantir o lucro. 

Esta mentalidade potencializa retrocessos legislativos atuais, como a Reforma 

Trabalhista2, aprovada pelo Congresso Federal, e a Reforma Previdenciária, 

ainda em tramitação.3.  

Essa visão social e econômica acerca do trabalho se encontra enraizada 

na cidade de São Paulo e é essencial para estudar a aplicação do direito em 

uma sociedade de consumo ascendente. Além disso, propicia-se, a partir daí, 

o estudo das condições às quais diversos trabalhadores brasileiros e 

imigrantes se submetem em busca da subsistência, uma vez que a capital 

paulista é símbolo de progresso para os imigrantes latino-americanos e para 

diversos migrantes nacionais. 

2 Empasses sociológicos da cidade de São Paulo 

A cidade de São Paulo possui uma das maiores discrepâncias sociais 

brasileiras, sendo verdadeiro retrato da desigualdade social presente em todo 

território nacional. Simultaneamente, tornou-se a metrópole do 

desenvolvimento e do sonho de vida de grande parte da população. Destarte, 

um contingente consideravelmente elevado de pessoas migrou nas últimas 

décadas para a capital paulista, criando, consequentemente, um impasse 

sociológico, mediante a diversidade de culturas e condições sociais que estes 

migrantes carregam consigo durante o processo migratório, e que tendem a 

não serem supridas por políticas públicas, alimentando os emblemas 

trabalhistas preexistentes. 

Os principais emblemas trabalhistas presentes em uma metrópole 

rodeiam o aumento de mão de obra barata, proveniente de migrações ou 

imigrações, na qual a condição social do trabalhador, que sem seguridade ou 

                                              
2 Lei 13.467/2017 
3 PEC 287/2016 
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estabilidade financeira, se submete a trabalhos danosos, degradantes e com 

remunerações injustas. Trabalhos estes pouco fiscalizados pelo Governo, e 

muito recorrentes no sistema capitalista de produção, na qual o lucro é mais 

importante que a dignidade de quem o constrói.  

Muitas famílias, visando se afastar de uma situação de marginalização 

em que se encontravam em suas respectivas terras natais, também sem 

suporte estatal, se tornaram alvos vulneráveis para os ‘’gatos4’’ paulistanos. 

Contudo, os trabalhos em condições análogas à de escravo, oferecidos por 

estes intermediadores, não são vistos pela população vulnerável como 

situações de exploração e ausência de direitos, mas como única oportunidade 

imediata de garantir seu sustento.  

São Paulo é um dos mais importantes pólos de migração do Brasil. 
Esse processo começou no início do século XX e teve um avanço em 
1935, quando o governo estadual estimulou a vinda de trabalhadores 
para as lavouras de café. Entre 1941 e 1949, 399.937 trabalhadores 
brasileiros, a maioria vindo de Norte, Nordeste e Minas Gerais, se 
espalharam pelo estado - houve concentração na Região 
Metropolitana da capital, onde registrou-se aumento de 56,6% da 
população nos anos 60, quando 128 mil chegavam a São Paulo 
anualmente. Hoje, São Paulo é cheia de influências de diferentes 
cantos do país. (IMIGRANTE...). 

Assim como a Lei Áurea não sanou a dívida histórica que o país edificou 

perante os negros no período escravocrata, que tenderam à marginalização e 

ao desemprego, pela falta de estrutura social e política pública da época, que 

pela ausência de planejamento para a construção de projetos que inserissem 

aqueles que vivenciaram por anos um regime escravo, em uma sociedade de 

consumo ascendente desacostumada com esta realidade, a migração para 

grandes cidades não tem proporcionado avanços significativos na melhoria de 

vida da parcela da população que ainda se encontra marginalizada pela 

desigualdade estrutural. 

                                              
4 Os empregadores em geral terceirizam a contratação de mão de obra usando os chamados 

“gatos”. Eles recrutam os trabalhadores e servem de fachada para que os fazendeiros não 
sejam responsabilizados pelo crime. A estratégia se repete também para os imigrantes: 
intermediários contratados por empresários brasileiros são enviados a comunidades 
bolivianas pobres e recrutam trabalhadores por meio de anúncios, inclusive nas rádios 
(ESCRAVIZAÇÃO, 2011). 
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E é nesse cenário, de falta de oportunidades e de ausência do Estado, 

em que a precarização das condições de trabalhos ficam mais recorrentes, 

como é possível perceber em relatos contidos em ações de resgate realizadas 

pelo Ministério Público do Trabalho:  

Em novembro de 2013, uma ação resgatou duas pessoas produzindo 
peças da M. Officer em condições análogas à escravidão em uma 
confecção na região central de São Paulo.  Casados, os trabalhadores 
eram bolivianos e viviam com seus dois filhos no local. A casa não 
possuía condições de higiene e não tinha local para alimentação, o 
que obrigava a família a comer sobre a cama, a mesma onde os 
quatro dormiam. Os trabalhadores tinham de pagar todas as 
despesas da casa, valor descontado do salário. Em maio de 
2014, outra ação libertou seis pessoas de oficina que também 
produzia para a marca. Todos eram imigrantes bolivianos e estavam 
submetidos a condições degradantes e jornadas exaustivas. O grupo 
trabalhava em uma sala apertada sem ventilação, um local com fios 
expostos ao lado de pilhas de tecido e muita sujeira acumulada (AS 
MARCAS DA MODA FLAGRADAS COM TRABALHO ESCRAVO, 2012).  

Segundo Carlos Nina, as multas e penalidades contra as empresas que 

se utilizam deste tipo de mão de obra estão longe de serem suficientemente 

opressivas e dificilmente são aplicadas. Deste modo, frente a falta de políticas 

públicas que atendesse e fiscalizasse os trabalhadores paulistas, 

notoriamente a mercê do modo de produção histórico da região, a cidade de 

São Paulo se tornou uma das maiores concentrações5 de mão de obra escrava 

do país.  

Em uma esquina movimentada do centro comercial da cidade, em um 

galpão antigo, ou até mesmo dentro de pequenas oficinas, existem 

trabalhadores submetidos à condições análogas à de escravo em São Paulo. A 

população, portanto, passa cotidianamente despercebida com bens 

produzidos mediante graves violações de direitos humanos e trabalhistas, sem 

saber, ou admitir, que esta seja a peça fundamental para o grande fluxo 

comercial de alguns setores da cidade. 

                                              
5 O número de imigrantes bolivianos na Grande São Paulo pode chegar a meio milhão, segundo 

dados não-oficiais da comunidade estabelecida na cidade. Com isso, as condições precárias 
de trabalho têm ficado cada vez mais expostas, como na segunda-feira passada, quando um 
boliviano tentou vender dois jovens compatriotas por R$ 1 mil cada em uma feira no Brás, 
região central de São Paulo, após recusarem o trabalho oferecido pelo agenciador. 
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3 A geografia da indústria 

A análise da localização geográfica do comércio e da indústria têxtil é 

fundamental para a interpretação dos novos desafios a serem vivenciados 

pelo direito do trabalho. Compreender a incidência dos preços baixos em 

certas regiões e da própria ideia de trabalho digno6, aceita pela população 

local, é essencial para construção de uma nova política pública e para a 

reestruturação da mentalidade social. Justamente pela eficácia de tais 

políticas estarem intrinsecamente relacionadas com o cotidiano e nas 

dificuldades especificas deste tipo de indústria e cidade. 

Analisar a geografia da indústria têxtil permite uma atuação estatal mais 

eficaz mediante os emblemas trabalhistas, justamente por concentrar em uma 

determinada região a materialização das infrações trabalhistas. O setor têxtil 

tende, ao redor do mundo, a concentrar mão de obra barata e/ou análoga à 

escravidão a fim de economizar nos custos da cadeia produtiva, e aumentar o 

lucro adquirido. Na cidade de São Paulo esta logística comercial se repete, e 

por estar situada em uma região de grande concorrência e muito consumo, faz 

com que a competitividade e a incessante busca monetária alimentem a 

supressão de direitos.  

No caso paulista, tanto no polo têxtil da capital, quanto nos polos 

estruturados no interior do estado, a localização estratégica das indústrias, 

perto de locais de consumo e de fácil distribuição pela estrutura rodoviária 

envolta, permite com que haja a potencialização da produção, 

concomitantemente com a busca por barateamentos no setor. 

Consequentemente, o descumprimento aos direitos trabalhistas e humanos se 

torna recorrente no setor, que mesmo estando localizado em um dos estados 

mais desenvolvidos do país, é incapaz de fiscalizar todas as oficinas têxtis do 

setor. 

                                              
6 A dignidade inserida no direito constitucional ao trabalho digno ultrapassa os limites 

trabalhistas, e se insere, por muito, no conceito de vida e pessoa do próprio trabalho. “Ao 
passo que o indivíduo se projeta no trabalho, ele é modificado pela ação e pelo resultado. É 
um constituir, constituindo-se” (COUTINHO, 2004, p. 21). 
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A teoria da “cadeia têxtil” busca explicar o sistema de confecção do 

vestuário, que se inicia com a produção do algodão e vai até o comércio, seja 

do tecido ou da peça confeccionada por ele, perpassando diversas etapas e 

ressaltando a complexidade da edificação de um sistema como este. Uma das 

maiores dificuldades na responsabilização penal dos empregadores que 

utilizam de mão de obra escrava no setor têxtil é justamente a falta de 

consenso acerca de quem seria o real responsável pelo descumprimento dos 

direitos trabalhistas: a grande empresa7, que adquire peças notoriamente mais 

baratas, alimentando a produção em condições precárias, ou as pequenas 

oficinas, que se utilizam de mão de obra escrava para produzir centenas de 

tecidos por dia?  

A responsabilização dentro da ‘’cadeira têxtil’’ só poderá ser exercida 

após ser destrinchada em etapas, uma vez que a complexidade do sistema não 

permite que apenas o início ou o fim do ciclo seja culpabilizado 

individualmente: 

A cadeia a montante contempla a produção de insumos, matérias-
primas, máquinas e equipamentos, rendas e bordados, para 
utilização nas unidades produtivas da cadeia principal. É formada 
pela agricultura, fornecedora de algodão para a indústria de fiação e 
tecelagem, pela indústria petroquímica, especialmente da terceira 
geração, com a oferta de fios sintéticos, pela indústria de aviamentos 
e pela indústria de máquinas equipamentos. Por outro lado, a 
jusante, é formada pela chamada “indústria da moda”, com as 
múltiplas atividades que envolvem o design, as grifes, os desfiles e o 
marketing da produção de vestuário (SEBRAE, 2008, p. 12).  

                                              
7 Entende-se por grande empresa, aquela que se encontra no fim da cadeia produtiva, as 

grandes varejistas e lojas de departamento.  
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Figura 1 – Cadeia produtiva do setor têxtil e confecção 

Fonte: SEBRAE.  

Segundo a Lista da transparência, feita pelo Ministério do Trabalho em 

conjunto com a ONG Repórter Brasil8, por intermédio do Serviço de Informação 

ao Cidadão, é possível notar a geografia da produção têxtil na cidade de São 

Paulo e o quanto a localização das oficinas e pequenas indústrias dizem sobre 

uma área de grande relevância para a erradicação deste sistema. 

                                              
8 A Repórter Brasil foi fundada em 2001 por jornalistas, cientistas sociais e educadores com o 

objetivo de fomentar a reflexão e ação sobre a violação aos direitos fundamentais dos povos 
e trabalhadores no Brasil. Devido ao seu trabalho, tornou-se uma das mais importantes 
fontes de informação sobre trabalho escravo no país. Suas reportagens, investigações 
jornalísticas, pesquisas e metodologias educacionais têm sido usadas por lideranças do 
poder público, do setor empresarial e da sociedade civil como instrumentos para combater 
a escravidão contemporânea, um problema que afeta milhares de pessoas (ONG REPORTER 
BRASIL, 2001). 

http://www.sp.senai.br/spdesign/
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Figura 2 – São Paulo na Lista da Transparência  

Fonte: Brasil (2017). 

Como é possível notar, dentre os empregadores instalados na cidade de 

São Paulo, todos os presentes na lista divulgada em fevereiro de 2017 (última 

atualização realizada pelo Ministério do Trabalho da Lista da Transparência) 

pertencem a indústria têxtil. Curiosamente, a maioria se encontra no bairro 

Brás e no Bom Retiro, ambos popularmente conhecidos por suas lojas, tanto 

de tecido, quanto de vestuário, a baixo custo, consolidando-se como dois 

redutos de suma importância para o comércio de roupas local.  

A população desta região, bem como a parcela que se desloca para 

esses lugares em busca de compras baratas, sem ao menos averiguar as 

condições de fabricação dos produtos consumidos, acabam contribuindo para 

a perpetuação da escravidão contemporânea. Os preços ofertados por estes 

estabelecimentos fogem do padrão de imposto, taxas trabalhistas e estrutura 

comercial padrão do resto da cidade, demonstrando um desfalque com a 

realidade comercial.   

A concentração nessas duas regiões demonstra não somente uma 

região de intenso comércio têxtil e da moda, justamente pela existência dos 

preços baixos, mas uma concentração de oficinas já autuadas pelo Governo 

(como nota-se na Figura 2). Comprovando que na cidade de São Paulo este tipo 

de tumor no sistema de produção, se encontra geograficamente próximo e/ou 

similar aos pontos de comércio do setor têxtil.  
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4 Os direitos infringidos na cadeia produtiva têxtil 

O crime de submissão à condição análoga à de escravo está tipificado 

no artigo 149 do Código Penal:  

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto:             
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência.              
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:  
I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;      
II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera 
de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho 
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:                
I - contra criança ou adolescente;             
II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 
(BRASIL, 1940). 

Simultaneamente, o uso deste tipo de mão de obra fere direitos 

estabelecidos na própria Constituição brasileira: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante; 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.                   
[...] XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de 
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção 
coletiva de trabalho;                
 XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; 
 XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança. (BRASIL, 1988). 

Tendo por base a letra da lei, constitucional ou penal, e a estrutura 

descrita nos tópicos anteriores, existente na indústria brasileira, é possível 

notar o contingente populacional que se encontra fora desse espectro de 
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garantias, seja no que tange à proteção da sua dignidade, seja no que tange à 

proteção de seus direitos sociais fundamentais.  

A situação atual revela, assim, uma falha grave na tutela penal dos 

direitos humanos, pois, embora o ordenamento assegure a não submissão do 

indivíduo a condição análoga à de escravo, imputando sanção para tal 

agressão, ainda não foram obtidos resultados relevantes no que tange a 

inibição dessas condutas inconstitucionais em São Paulo.  

Ainda, tal fato demonstra como a própria Constituição é desrespeitada, 

ora pela população, ora pelos responsáveis em tutelá-la. Independentemente 

da complexidade exigida para a garantia desses direitos, esses deveriam ser 

prioridade, por representarem um arcabouço mínimo e essencial de tutela 

para os indivíduos. A falha na tutela penal destes direitos permite a 

perpetuação de explorações humanas. 

5 A importância da lei de acesso a informação 

A lei de acesso a informação, conhecida como LAI, número 12.527, de 18 

de novembro de 2011, obriga a divulgação dos nomes de empresas que se 

utilizam de trabalho escravo, independente da forma de configuração do 

ilícito. A partir dela, o Ministério Público do Trabalho passou a publicar 

anualmente os danos completos de empresas e empregadores (CNPJ, 

endereço, nome completo, índice de trabalhadores, etc.) que foram autuados 

pela instituição em fiscalizações, infringindo as condições dignas de trabalho, 

ou seja, desrespeitando ora a liberdade, outrora a condição física e mental do 

trabalhador, consequentemente desrespeitando a própria Constituição 

brasileira.  

A lista fora fundamentada de acordo com nomes autuados pela justiça 

brasileira, em conjunto com fiscalizações exercidas pelo governo: 

A relação com os empregadores que foram autuados em decorrência 
de caracterização de trabalho análogo ao de escravo e que tiveram 
decisão administrativa transitada em julgado [...] A Repórter Brasil, 
com fundamento nos artigos 7º, IV, V e VII da Lei 12. 527/2012 e do 
artigo 5º, XXXIII da Constituição Federal, solicita que seja fornecida a 
informação com a relação com os empregadores que foram autuados 
em decorrência de caracterização de trabalho análogo ao de escravo 
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e que tiveram decisão administrativa transitada em julgado, entre 31 
de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2016, confirmando a 
autuação, constando: nome do empregador (pessoa física ou 
jurídica), nome do estabelecimento onde foi realizada a autuação, 
endereço do estabelecimento onde foi caracterizada a situação, CPF 
ou CNPJ do empregador envolvido, número de trabalhadores 
envolvidos e data da fiscalização em que ocorreu a autuação, 
incluindo, ainda, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE) dos empregadores envolvidos (quando esta estiver disponível 
nos relatórios de fiscalização em questão), e se, no momento da 
fiscalização, foi lavrado auto de infração capitulado no artigo 444 da 
CLT em razão da constatação de trabalho análogo ao de escravo 
(BRASIL, 2016). 

A iniciativa do Ministério do Trabalho permite, para além da 

transparência dentro do setor têxtil, entre os empresários e seus 

fornecedores, uma ampliação na conscientização da sociedade inserida no 

‘’ciclo têxtil’’, e o elo fundamental para a manutenção do sistema de 

exploração no setor têxtil mundial. A população tem o direito de conhecer a 

procedência do produto em que ira consumir, assim como o setor industrial o 

têm. A divulgação dos estabelecimentos autuados possibilita o começo de uma 

reeducação social, voltada para a economia brasileira, que tem o consumidor 

como essência do maquinário econômico nacional.  

O acesso à informação é um direito constitucionalmente garantido pelo 

art. 5º, XIV, da Constituição Federal, que traz a seguinte redação: “é assegurado 

a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional” (BRASILIA, 1988). Trata-se de instrumento 

importante para o combate às empresas que se utilizam da mão de obra 

escrava no Brasil, e é através deste instrumento que o boicote social de 

indústrias, tem ocorrido em situações de divulgações ou fiscalizações de 

setores que infringem direitos, sejam direitos ambientais, como no caso de 

utilização de animais para testes químicos na indústria de cosméticos, ou 

direitos humanos, como a exploração do homem sobre o homem em trabalhos 

análogos a escravidão. Esta forma de transformação social comprova uma 

mudança na mentalidade, de pelo menos parcelas da sociedade, em uma 

população que historicamente se omitiu frente à exploração do ser humano.  

Nesse sentido, a divulgação de indústrias, pessoas e setores envolvidos 

com a escravidão moderna, permitem que a própria população consiga agir 
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diretamente no combate a este crime, deixando de consumir produtos 

provenientes de empresas que se utilizam deste tipo de mão de obra. No setor 

têxtil as indústrias falem com a ausência de consumidores de massa, seja no 

final do ciclo, em lojas de peças de roupas, ou no desenvolvimento do ciclo 

têxtil, com empresas que consomem tecidos. 

6 As indústrias e a Lista Suja 

A maioria das empresas autuadas e, portanto, presentes na lista suja do 

Ministério do Trabalho, como visto na figura 2, são pequenas oficinas de 

costura ou indústrias têxteis, pertencendo, portanto, ao meio do ciclo 

produtivo. Contudo, outras empresas nacionais e internacionais (com sede no 

Brasil), também se utilizam da mão de obra análoga à escrava, apesar de não 

estarem presentes na divulgação realizada pelo governo. Tal fato comprova a 

complexidade da responsabilização penal, uma vez que a autuação de todos 

os níveis e setores da cadeia, a fim de fiscalizar e garantir os direitos 

trabalhistas, não ocorre. Eliminam-se as pequenas oficinas, que facilmente 

são substituídas por outras, mas não a escravização nos setores de produção 

da matéria prima, como na agricultura do algodão, ou na confecção das 

costuras em varejo posterior. 

A ONG Repórter Brasil, a fim de dar maior visibilidade para os outros 

setores inseridos no sistema, acompanha as fiscalizações realizadas no setor 

das confecções desde 2009, quando foi lançado o Pacto Municipal Tripartite 

Contra a Fraude e a Precarização e pelo Emprego e Trabalho Decentes em São 

Paulo, do qual a organização é signatária, divulgando empresas do setor nas 

quais foi constada a exploração ilegal. Dentre as marcas, estão presentes: 

Renner (novembro de 2014), M. Officer (novembros e 2013), Le Lis Blanc (junho 

de 2013), Bo.Bô (junho de 2013), Emme (março de 2013), Luigi Bertolli (março de 

2013), Zara (agosto de 2011), Pernambucanas (abril de 2011) e Marisa (março 

2010). 

Muitas dessas empresas possuem filiais em diversos países e estão 

presentes nos maiores e mais populares centros comerciais e shoppings 

centers, fazendo parte, assim, do vestuário de grande parcela da população. 
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Mesmo após as investigações da Repórter Brasil, estas lojas permanecem 

abertas e com um grande fluxo de vendas.  

Figura 3 – Participação do Brasil na industria do vestúario mundial 

Fonte: Revista Galileu, 2016. 

Sobre o tema, afirma Thiago Tanji: 

De acordo com informações da Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil (Abit), quase 85% do vestuário consumido no país é produzido 
por fábricas instaladas aqui mesmo. Com faturamento de US$ 55,4 
bilhões em 2014, o Brasil é o quarto maior produtor de roupas do 
mundo, gerando 1,6 milhão de empregos — 75% da mão de obra é 
composta de mulheres [...] Porém, apesar da importância para a 
economia nacional, o setor também sofre do mal da equação 
“produção rápida + preço baixo”. Em janeiro deste ano, o Tribunal 
Superior do Trabalho condenou uma confecção ligada ao 
grupo Riachuelo a pagar uma indenização no valor de R$ 10 mil a uma 
funcionária que ganhava um salário de R$550 e cumpria metas 
diárias como a colocação de 500 elásticos em calças por hora ou a 
costura de 300 bolsos no mesmo período (TANJI, 2016).  
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Pelos dados apresentados acima, a indústria do vestuário no Brasil 

detém suma importância dentro da própria economia nacional, chegando a ter 

grande influência a nível mundial, o que dificulta, ainda mais, a quebra das 

estruturas deste sistema tão lucrativo para o país. A ausência do repúdio social 

e político contribui para a manutenção do ilícito, que se configura como um 

vício histórico de se priorizar baixos custos, através da utilização de mão de 

obra barata e alta produtividade, e que como ressaltado por Carlos Nina, está 

presente em qualquer tipo de economia:  

Fica claro que o trabalho forçado não isenta nenhum tipo de 
economia, trata-se de um problema global e atinge tanto os países 
desenvolvidos, como os subdesenvolvidos, em todas as regiões. É 
evidente que em algumas áreas o problema se apresenta de maneira 
mais grave, e seus impactos tendem a ser especialmente negativos 
sobre os grupos mais vulneráveis, como as mulheres, crianças, 
trabalhadores migrantes e povos indígenas (NINA, 2010, p. 121).  

7  Conclusão  

Atualmente, embora haja formalmente a tutela penal (presente no 

artigo 149 do Código Penal vigente), que proíbe a exploração do trabalho 

análogo ao de escravo, a metrópole paulista é a prova viva da ineficácia da 

letra da lei na proteção dos direitos humanos.  

Esta realidade foi solidificada não somente pela falta de atuação e 

reforço dos aparelhos estatais, mas pela própria participação dos cidadãos na 

perpetuação de um sistema econômico voltado para o lucro e não para 

proteção dos seres humanos envolvidos neste ciclo. A efetuação de compra e 

venda de mercadoria oriunda de mãos escravizadas é similar à aquisição de 

um estilo de moda. A compra de uma ideia. Alimentar o mercado que 

desrespeita o trabalhador se equipara a concordar com a existência do 

mesmo. Toda roupa transmite uma ideia, tanto no mundo da moda, quanto no 

cotidiano. Por conseguinte, a utilização de uma peça feita com base no 

descumprimento de normas trabalhistas e constitucionais, perpetua uma 

visão de mundo que desconsidera estes mesmos direitos. 

O combate desta prática histórica só se tornará efetivo através do 

estímulo à prevenção, do incentivo a parcerias, como aquela entre a Repórter 
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Brasil e o Ministério do Trabalho, e de mecanismos como a Lista da 

Transparência, que insiram a comunidade na atuação contra o crime. Faz-se 

necessária, também, a aplicação da legislação penal a todos os integrantes da 

cadeia têxtil. Pois, como dito por Kailash9 Satyarthi, a economia não deve ser um 

fim, mas um meio. “As empresas não são máquinas de fazer dinheiro. Elas têm 

um papel social muito forte a cumprir, maior do que a obtenção de lucro. Lucro 

é apenas um dos objetivos que elas deveriam ter”. 

O caso paulista debatido neste trabalho evidencia um problema 

estrutural histórico no Brasil, que demonstra as contradições da edificação da 

riqueza de um setor econômico tão importante para o país. O trabalho análogo 

a escravidão ressalta um tumor maltratado no seio de uma nação, que 

permanece interpretando o setor industrial como um maquinário voltado à 

obtenção de lucro, inobservando o modo como este é construído.  

O reconhecimento deste tumor trabalhista é apenas o primeiro passo 

para o tratamento de uma economia viciada, e que comprova a gravidade do 

risco existente aos trabalhadores inseridos no mercado presente na maior 

metrópole brasileira, à mercê da inexistência de políticas públicas locais 

eficazes. 

Morar em uma cidade como São Paulo é um sonho de consumo de 

grande parte da população brasileira, seja para os fanáticos pela moda, seja 

pelos trabalhadores com falta de oferta de emprego. Destarte, é papel do 

Estado garantir que estes anseios não se tornem pesadelos e retrocessos 

sociais, assim como tem sido o trabalho escravo contemporâneo. O setor têxtil 

paulista é a prova viva de que o Brasil permanece acorrentado ao passado 

escravagista e desumano, há séculos vivenciado no país. 
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FORMAS DE TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO NO CULTIVO DA CANA-DE-
AÇÚCAR NO BRASIL 

Marcelo Roberto Campos1 

Paulo César Corrêa Borges2 

Resumo: A finalidade deste trabalho é tratar sobre as formas contemporâneas 

de trabalho análogo ao de escravo no Brasil, especificamente na atividade 

rural do cultivo de cana-de-açúcar, à luz do ordenamento jurídico e, inclusive, 

quanto a questões socioeconômicas e a tutela pelo Estado dos direitos e 

garantias fundamentais do cidadão, com o objetivo de mostrar os caminhos 

para tentativa de sua erradicação. No Brasil, a prática do trabalho análogo ao 

de escravo apresenta-se de diversas formas, tais como a do trabalho forçado 

ou obrigatório, e a do trabalho realizado em condições degradantes. Estudos 

demonstram que a grande maioria dos trabalhadores de cana-de-açúcar são 

provenientes de estados do Nordeste, onde a oferta de emprego é escassa, 

fazendo com que estes indivíduos busquem trabalho longe de casa e aceitem 

ofertas de labor sem garantias de remuneração e/ou condições de trabalho 

adequado. Minas Gerais e o Pará são os estados com maior número de casos 

de trabalhadores resgatado sem situação análoga ao de escravo. Apesar de 

historicamente abolida a escravidão no Brasil, ainda é comum esse tipo de 

labor que tem denegrido a imagem do país perante os órgãos internacionais 

como a ONU e a OIT, motivo pelo qual não se tem medido esforços na tentativa 

de sua erradicação. O auxílio no combate ao trabalho análogo ao de escravo, 

no país, iniciou-se na década de 90, do século passado, quando o Brasil 

reconheceu, perante a comunidade internacional, a existência de tal prática 

em seu território. Assim, Políticas Públicas para erradicação do trabalho 

escravo foram implantadas, contando com o apoio desempenhado por órgãos 

de fiscalização, tais como Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público 
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do Trabalho, Polícia Federal e Justiça do Trabalho, que libertaram e resgataram 

vários trabalhadores do regime de escravidão, sendo necessário combater a 

impunidade de tal prática pelos empregadores. Outrossim, o trabalho análogo 

ao de escravo no Brasil é definido pelo artigo 149 do Código Penal, que o prevê 

como crime e não como mera infração trabalhista, inclusive é considerado 

crime contra a dignidade da pessoa humana, com pena de reclusão, além da 

pena correspondente à violência contra a pessoa. Por fim, mesmo com todos 

os mecanismos já existentes para o combate ao trabalho análogo ao do 

escravo, deve-se realizar discussões sobre a forma de repressão, melhores 

estratégias de fiscalização e responsabilização dos culpados, além de uma 

articulação responsável entre os órgãos governamentais envolvidos. É 

importante também que se restabeleça a ordem dos valores humanos e a 

prevalência dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do 

valor social do trabalho, tratando o trabalho escravo em sua relação com o 

direito interno e internacional, bem como do resgate e libertação dos 

empregados submetidos a tal labor pelos órgãos de fiscalização. Para a 

realização deste trabalho, a metodologia utilizada é de revisão bibliográfica 

com trabalhos relacionados ao assunto, de autores fidedignos publicados 

entre os anos de 2007 e 2015. 

Palavras Chave: Trabalho Escravo. Cana-de-açúcar. Código Penal. 

1 Introdução 

Segundo Camila Bertelli Apaz (2014), a escravidão surgiu da necessidade 

de mão de obra, marcada pela dominação dos que detinham mais poder ou 

posse sobre aqueles considerados inferiores. Os escravos eram considerados 

como produtos, tendo seu preço baseado em suas habilidades profissionais, 

sexo, condições físicas, procedência, entre outros quesitos. Raymundo Carlos 

Bandeira Campos, a define como: 

A escravidão é a condição social na qual o indivíduo se encontra 
dentro de uma sociedade, na sujeição de cativeiro, utilizando a sua 
força motriz para fins econômicos e políticos ou na determinação de 
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um status social. Trata-se ainda de um fenômeno histórico bastante 
extenso e diverso, sendo um tipo de relação social e de trabalho que 
existe desde os tempos mais remotos da humanidade (CAMPOS, 
2007). 

No Brasil, a escravidão surgiu juntamente com a chegada dos 

portugueses no ano de 1500. Como havia um enorme território a ser explorado 

e os mesmos se apresentavam em pequeno número, optou-se pela utilização 

do trabalho escravo.  No início os escravos negros foram utilizados nas 

plantações de cana-de-açúcar, depois na mineração, extração de madeira, 

garimpo, engenhos, entre outras atividades. Os proprietários tinham o objetivo 

de reduzir os custos da produção e maximizar os lucros (APAZ, 2014).  Para 

Adolfo Bezerra de Menezes, (1869) “o escravo não era considerado como uma 

pessoa, mas sim como uma coisa, não sendo mais que uma propriedade para 

seu possuidor, pois busca a retirada de todo o lucro possível”. 

Apenas com a Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850, também conhecida 

como Lei Eusébio de Queiroz, algumas das práticas escravocratas começaram 

a ser combatidas no Brasil, tendo em vista que tal lei estabelecia medidas para 

a repressão do tráfico de africanos, no Império. Embora não tenha sido a 

primeira lei da época a impor tais restrições, foi a que efetivamente proibiu o 

tráfico de escravos (APAZ, 2014). Nesse sentido, com a crescente abolição do 

trabalho escravo em outros países, Peru e Venezuela em 1854, e nos Estados 

Unidos em 1865, houve repercussão no Brasil (LUNA; KLEIN, 2010).  

Apesar da pressão internacional, entretanto, a escravidão ainda 

persistia no país e, segundo Camila B. Apaz (2014), somente por questões 

internas foi determinada sua abolição. Em virtude da dificuldade em recrutar 

homens para a Guerra do Paraguai, o governo brasileiro ofereceu liberdade 

aos escravos que se alistassem. Após esta guerra, o Brasil editou a Lei do 

Ventre Livre em 1871, pela qual os filhos de escravos gerados a partir de então 

não seriam mais escravos, sendo, portanto, considerados livres. E, em 1885, foi 

promulgada a Lei Sexagenária, pela qual os escravos com mais de 65 (sessenta 

e cinco) anos seriam libertos. 

Somente no ano de 1888, com a Lei Áurea a escravidão foi declarada 

extinta no Brasil, tendo sido assinada pela princesa Isabel, que proibiu a 



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

254 

exploração do trabalhador, sendo um importante marco no combate ao 

desrespeito à liberdade e à dignidade. Entretanto, o presente trabalho irá 

demonstrar que, apesar da redução do trabalhador à condições análogas às 

de escravo, no Brasil, ser considerada um ilícito penal, ainda é comum 

encontrar exploração desta forma de mão de obra (DELGADO, 2007). 

Desta forma, com relação ao objeto proposto neste artigo, nota-se a 

habitualidade do trabalho análogo ao de escravo na lavoura de cana-de-

açúcar, e, mesmo com os mecanismos já existentes de combate a esse tipo de 

situação, devem ser realizadas discussões acerca das formas de repressão, de 

melhores estratégias de fiscalização e da responsabilização dos culpados, 

além de uma articulação responsável entre os órgãos governamentais 

envolvidos, bem como os fatores ligados aos direitos humanos. 

O estado de Minas Gerais é o primeiro com registro de trabalhadores de 

cana-de-açúcar resgatados (REIS, 2014), seguido do Pará. O ponto de destaque 

desta situação é que os trabalhadores resgatados nestes estados são 

provenientes do Nordeste, onde a oferta de emprego é escassa, fazendo com 

que essas pessoas aceitem trabalhar longe de casa e sem garantias de 

remuneração e/ou condições de trabalho adequado (SCOLESE, 2008).  

Ademais, um fator que chama muito a atenção são as condições do 

trabalhador rural no Pará, que é o segundo estado com maior número de 

massacre de trabalhadores rurais. Há décadas vem registrando o maior 

número de conflitos agrários no Brasil. Nesse sentido, em 32 anos foram 

registrados 45 massacres e mais de 200 mortes, sendo que, em 26 desses 

massacres, foi constatada a morte de 125 pessoas no Pará. Por isso, a Rede 

Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) vem buscando meios de solucionar ou amenizar tal situação (G1 PA, 

2017). 

Na elaboração do presente trabalho foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas, legislação vigente, consultas a documentos e livros do assunto, 

considerando que o trabalho análogo ao de escravo, descrito no artigo 149 do 

Código Penal, ainda persiste nos dias atuais a violação deste dispositivo. 

Assim, as formas contemporâneas desse labor no cultivo da cana-de-açúcar 
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no Brasil se caracterizam como uma triste realidade, pois estes trabalhadores 

são submetidos a condições de trabalho degradantes, forçados a produzir 

como máquinas, expostos a condições precárias de vida e de trabalho. 

2 Trabalho escravo e o atentado aos direitos humanos fundamentais 

Historicamente, a palavra “trabalho” provém do termo originário do 

latim tripalium, “instrumento de tortura composto por três varas em cruz onde 

se prendia e torturava o réu” ou, ainda, “ferro em tripé que servia para ferrar 

os cavalos” (MOURA, 1998). 

No âmbito mundial, observamos que “trabalho” representa várias fases 

distintas, características e evolutivas. Segundo Apaz (2014), pode-se neste 

aspecto considerar desde o trabalho escravo, sistemas de servidão, 

corporações de ofício e, finalmente, com a Revolução Industrial, o Direito do 

Trabalho. 

Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2014), em “Anais da 

oficina: trabalho escravo – uma chaga aberta”, “trabalho digno” é conceituado 

da seguinte forma: 

(...) aspirações do ser humano no domínio profissional, [que] 
abrangem vários elementos: oportunidades para realizar um 
trabalho produtivo com uma remuneração equitativa; segurança no 
local de trabalho e proteção social para as famílias; melhores 
perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social; 
liberdade para expressar as suas preocupações; organização e 
participação nas decisões que afetam as suas vidas; e igualdade de 
oportunidades e de tratamento para todas as mulheres e homens. 

Assim, a partir dessas definições, cumpre notar que, no Brasil, o 

trabalho escravo, disposto no artigo 149 do Código Penal, é previsto como 

crime e não como mera infração trabalhista. É considerado um crime contra a 

dignidade humana com pena de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa; além da pena 

correspondente à violência, sendo caracterizado principalmente pelo trabalho 

forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes. 

Brito Filho (2013) afirma que é possível delimitar esse labor em 

condições análogas à condição de escravo como exercício do trabalho humano 
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em que há restrição, de qualquer modo, à liberdade do empregado ou quando 

não são respeitados os direitos mínimos para o amparo de sua dignidade. 

Esse tipo de situação, ocorre com maior frequência em atividades 

econômicas, desenvolvidas na zona rural, como por exemplo no cultivo de 

cana-de-açúcar, havendo registros de trabalho escravo em todos os estados 

brasileiros. A falta de políticas públicas e de fiscalização, tornam cada vez mais 

difícil a erradicação do problema (BRASIL, 2011). 

De acordo com Apaz (2014), o combate ao trabalho análogo ao de 

escravo ganhou nova força a partir da edição da Lei n. 10.803, de 11 de 

dezembro de 2003, que alterou significativamente o art. 149 do Código Penal 

Brasileiro. Em sua redação anterior esse artigo dispunha apenas: “Art. 149. 

Reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Pena – reclusão, de 2 (dois) 

a 8 (oito) anos”. Já com a alteração, passou a dispor da seguinte forma: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 
10.803, de 11.12.2003) 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003) 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003) 
I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; (Incluído pela 
Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 
II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera 
de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho. (Incluído pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003) 
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: (Incluído 
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 
I - contra criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003) 
II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem 
(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003). 

Brito Filho (2013), afirma que na nova redação o artigo passou a ser 

definido como um tipo penal fechado, tendo as condutas aptas a caracterizar 

o ilícito penal expressamente definido. Desta forma, não são mais necessárias 

provas de que o empregado estava trabalhando contra sua vontade ou em 
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condições de trabalho degradantes, bastando tão somente seja identificado 

que, em determinado local de trabalho, o tomador de serviço, ou seu preposto, 

manteve vigilância armada com o objetivo de reter os trabalhadores, para já 

estar caracterizado o trabalho escravo. Ainda, segundo Nascimento (2015), a 

alteração do artigo 149 do Código Penal brasileiro ampliou a proteção à 

dignidade da pessoa humana, devido à tendência contemporânea de buscar 

cada vez mais eficiente proteção aos Direitos Humanos, devendo ser 

compreendida no contexto desse conjunto mínimo de direitos do ser humano. 

Nesse sentido, considerando que a Constituição Federal garante a todo 

ser humano dignidade e direitos, é preciso repelir com rigor qualquer situação 

de descumprimento ou violação. É essencial aos trabalhadores a adequada 

proteção para o exercício laboral bem como terem os direitos trabalhistas 

resguardados, tais como a jornada de trabalho normal, condições razoáveis de 

moradia, alimentação e higiene respeitados (NASCIMENTO, 2015). Luís Antônio 

Camargo de Melo, em seu artigo “Os direitos dos povos indígenas à luz da 

convenção 169: trabalho” publicado na Revista do Ministério Público do 

Trabalho do Estado de Mato Grosso do Sul (MELO, 2007) destaca que a C.F. 

busca garantir o mínimo ao empregado, onde se deve produzir políticas 

públicas capazes de iniciar a construção de uma sociedade livre justa e 

solidária, erradicar a pobreza e a marginalização bem como reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, preceitos estes enfatizados no art. 3º, I e III, 

da Constituição Federal de 1988. 

Salienta-se que, mesmo com todos os mecanismos já existentes para o 

combate ao trabalho escravo, devem ser realizadas discussões sobre formas 

de repressão, melhores estratégias de fiscalização e responsabilização dos 

culpados, além de uma articulação responsável entre os órgãos 

governamentais envolvidos. Assim, devem ser ampliadas e reforçadas as 

estruturas já existentes, contribuindo para a institucionalização do combate 

ao trabalho escravo e transformando o tema em muito mais do que uma 

política governamental, tornando-o um compromisso do Estado (MPT-MS, 

2014). 
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É importante que se restabeleça a ordem dos valores humanos e a 

prevalência dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do 

valor social do trabalho. Sendo essas medidas essenciais para acabar com a 

impunidade e erradicar o trabalho escravo e desumano existente. Destacam-

se, ainda, alguns manifestos tomados por movimentos e grupos de pesquisa 

no sentido de coibir práticas de trabalho análogo à escravidão, tais como a 

Carta de Belém, elaborada e aprovada pelo Grupo de Pesquisa Trabalho 

Escravo Contemporâneo – GPTEC (2016), conforme segue: 

CARTA DE BELÉM 
Os pesquisadores do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo 
Contemporâneo – GPTEC e demais participantes da IX reunião 
científica trabalho escravo contemporâneo e questões: 
1. Reafirmam intransigente defesa e a absoluta necessidade da 
manutenção do atual conceito de trabalho análogo ao escravo, 
previsto no art. 149 do Código Penal, fruto de construção social, 
avanço político e de compromisso institucional assumido pelo país 
perante a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, na solução 
amistosa do Caso José Pereira (nº 11.289), para a proteção da vida, 
integridade e dignidade dos trabalhadores e não só da liberdade, em 
sentido estrito; 
2. Externam absoluta convicção sobre a inconstitucionalidade dos 
projetos de lei que objetivam a alteração do atual conceito de 
trabalho análogo ao escravo: PL 2464-2015, PL 3842/2012, PLS 
432/2013 (regulamentação da PEC do Trabalho Escravo) e PLS 
236/2012 (Reforma do Código Penal), [...] da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 81, de 05.06.2014, conhecida como PEC do Trabalho 
Escravo, absolutamente vazia de sentido; 
3. Reiteram que no Brasil já existe tipificação adequada para o crime 
de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão, [...]; 
4. Repudiam publicamente as justificativas constantes dos Projetos 
de Lei, no sentido de que o conceito do crime previsto no art. 149 do 
Código Penal está em desacordo com a Convenção nº 29 da OIT, 
ratificada pelo Brasil em 1957. [...]; 
5. Alertam a sociedade de que o Brasil é citado pela OIT como 
exemplo para a comunidade internacional, de um país fortemente 
comprometido com o enfrentamento da escravidão contemporânea, 
justamente em razão do atual conceito previsto no art. 149 do Código 
Penal, [...]; 
6. Manifestam profunda preocupação com a possível aprovação 
Projeto de Lei da Câmara nº 30/015, [...] que trata da terceirização do 
“conjunto das atividades empresariais”, [...]; 
7. Declaram, finalmente, o firme propósito de caminharem unidos na 
luta pelo combate ao trabalho análogo ao escravo no Brasil, 
confiantes no diálogo social e na colaboração entre os diferentes 
atores que integram a Comissão Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Escravo – CONATRAE. 
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Segundo a OIT (2014), o trabalho escravo na economia privada gera, a 

cada ano, US$ 150 bilhões de lucros obtidos de forma ilegal, sendo ainda que 

as vítimas de trabalho forçado deixam de receber pelo menos US$ 21 bilhões 

a cada ano em salários não pagos e em outras garantias trabalhistas que não 

são recolhidas ou pagas. 

2.1 Trabalho Escravo e a Cana de Açúcar 

A mão de obra análoga à escrava tem cada vez mais sido utilizada e 

difundida no país em vários setores da economia, por tratar-se de mão de obra 

baratíssima e, por essa razão, extremante lucrativa (BRITO FILHO, 2007). 

O Ministério do Trabalho e Emprego e a Organização Internacional do 

Trabalho implantaram no país, no ano de 2006, o programa chamado “Sistema 

de Acompanhamento e Combate ao Trabalho Escravo”, onde realizaram 

pesquisas para observar setores econômicos que mais utilizavam esse tipo de 

mão de obra, e aqueles em que mais houve resgates de trabalhadores nessa 

condição, no período compreendido entre os anos de 1995 a 2010. 

Assim, nota-se que os seguintes setores são os mais afetados pela 

adoção do trabalho análogo ao de escravo, na ordem: pecuária, 38,40%; 

produção de lavouras temporárias, 17%, exploração florestal e serviços 

relacionados, 10,8%; produção de lavouras permanentes, 3,7%; fabricação de 

produtos químicos orgânicos, 3,3%; desdobramento de madeira, 3,3%; 

produção de álcool, 1,83%; fabricação e refino de açúcar, 1,53%; extração de 

pedra, areia e argila, 1,53%; atividades de serviços relacionados com a 

agricultura e a pecuária – exceto atividades veterinárias, 1,28%; e outros, 

16,54% (MPT-MS, 2014). 

Neste sentido, alguns índices obtidos sobre o trabalho análogo ao 

escravo no cultivo de cana de açúcar são alarmantes, pois segundo Fonseca 

(2016), somente em maio de 2016, no interior de São Paulo, na região de 

Presidente Prudente, foram resgatados 02 trabalhadores de cana-de-açúcar 

em trabalho análogo ao de escravo provenientes do Maranhão, em 

consonância ao supracitado, já que segundo Escolese (2008) a maioria dos 

trabalhadores de cana-de-açúcar resgatados em condições de trabalho 
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análogo ao escravo são de estados do Nordeste, onde a oferta de emprego é 

escassa fazendo com que esses trabalhadores aceitem se arriscar distante de 

casa em vagas incertas. 

Segundo Shimada (2014), os trabalhadores canavieiros estão sob 

constante vulnerabilidade e em condições precárias, além da intensidade e 

frequência dos casos de desrespeito e violação dos direitos trabalhistas 

básicos, apresentando sérios problemas, seja de ordem: contratuais (tanto da 

demora, muitas vezes, para assinar a carteira de trabalho, trabalho temporário 

sem carteira assinada realizada principalmente nos dois primeiros ciclos da 

produção da cana, pois foi evidenciado em pesquisa que muitos trabalhadores 

trabalham nesse período da produção e recebem como diárias; contratação 

em condições desfavoráveis), das condições da jornada de trabalho (com 

longa jornada, pagamento por produção, intensificação da jornada, elevação 

dos níveis de produtividade a que se submetem os trabalhadores, más 

condições de trabalho, maus tratos, Equipamentos de Proteção Individuais – 

EPIs – inadequados ou inexistentes), e rendimento e remuneração do trabalho 

(com queda no rendimento do trabalho observado ao longo dos anos e não 

transparência do processo de aferição da cana cortada). A atividade do corte 

da cana-de-açúcar exige do trabalhador um alto esforço físico para poder 

atingir um maior volume de cana e garantir ainda assim um baixo salário. 

Ainda de acordo com Shimada (2014), o cortador não se limita apenas à 

atividade de retirada da cana no solo, o que depende da sua resistência. O 

trabalho envolve um conjunto de outras atividades, que são: 1) limpeza da 

cana, com a eliminação da palha que ainda permanece nela; 2) retirada da 

ponteira; 3) transporte da cana cortada para a linha central do eito; 4) 

arrumação da cana depositada na terceira linha em esteira, ou em montes 

separados um do outro por um metro de distância. 

Compreende-se que se tem um cenário de precarização e 

superexploração da força de trabalho que advém da reestruturação do setor 

sucroalcooleiro, verificado com a abertura da economia. No entanto, 

historicamente, este setor vem apresentado há muito tempo condições 
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precárias e abusivas de trabalho, mostrando os casos de desrespeito 

trabalhista (SCOPINHO, 2000). 

Pesquisas de campo realizadas pela OIT (2014) constataram que os 

trabalhadores resgatados em situação de trabalho análogo ao de escravo 

eram predominantemente homens adultos, com idade média de 30 anos, 

sendo a maior parte provinda da Região Nordeste. Apesar de serem 

trabalhadores rurais, grande parte dos entrevistados na pesquisa de campo 

residiam na área urbana, em casas situadas nas periferias da cidade, bem 

como alguns trabalhadores relataram que viviam sem família, e não tinham 

residência fixa. 

De acordo com o Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul 

(MPT-MS, 2014), no cenário canavieiro, as formas de remuneração estão ligadas 

diretamente com a produtividade obreira. Os cortadores de cana têm seu 

salário fixado ou por unidade de obra, em que predomina o resultado do 

trabalho, ou pelo chamado “salário-tarefa”, em que a produtividade se soma 

ao salário base, previamente estipulado. 

Apesar de o corte da cana de açúcar poder ser considerado uma 

atividade simples, pois se enquadra no contexto da atividade braçal, sem 

maiores exigências ou qualificações profissionais, esse tipo de labor exige 

grande preparo do trabalhador, tendo em vista que o operário deverá 

manusear instrumentos afiados de corte, como foices, facões ou podões, 

desdobrando-se, essencialmente, no desferimento de reiterados golpes na 

base da cana. Depois de cortada, o trabalhador ainda tem de carregar a cana 

até determinado lugar, afim de organizá-las em bloco (MPT-MS, 2014). 

Brito Filho (2007) salienta que, além de todas essas regras 

procedimentais, grande parte dos trabalhadores encarregados do corte 

manual da cana de açúcar são submetidos a jornadas de trabalho não 

inferiores a 8 horas diárias, em meio a forte irradiação solar, poeira, fuligem e 

animais peçonhentos que se encontram no meio do canavial. Além da jornada 

de trabalho exaustiva, com produtividade média entre 8 e 10 toneladas, 

podendo chegar até 15 toneladas de cana cortada por dia, há um contínuo 

aumento da meta exigida dos cortadores (ARAUJO, 2013). 
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Assim, em virtude da intensificação das más condições da rotina laboral, 

alguns estudos apontam que a vida dos rurícolas que se dedicam ao corte 

manual da cana de açúcar também é análoga à de escravo. Nesse sentido, no 

livro “Impactos socioeconômicos da indústria brasileira de cana-de-açúcar”, é 

descrita a situação do trabalhador do setor canavieiro da seguinte forma: 

"estão sujeitos à morte e mutilações, pois a vida útil de um cortador de cana 

varia de 10 a 15 anos, semelhante à dos negros no período escravocrata” 

(MORAES et al., 2015). 

Specian e Figueiredo (2010) afirmam que em decorrência da 

modernização e mecanização da colheita de cana-de-açúcar os empregos 

deste setor concentram o maior número de postos de trabalho com problemas 

em relação à qualidade do emprego e nível de salário. Outro fator a ser 

considerado é que a mecanização na produção sucroalcooleira vem crescendo 

em todas as regiões brasileiras, como pode ser observado na tabela abaixo, 

sendo que atualmente, em São Paulo, este percentual encontra-se em torno 

de 82%. 

Nesse sentido, importa ressaltar que o Brasil é o maior produtor 

mundial de açúcar, com 34 milhões de toneladas/ano, sendo o segundo maior 

fabricante de etanol do planeta, com 27,5 bilhões de litros/ ano e contando 

com 300 mil cortadores de cana (MOTOKI; SUZUKI, 2014). 

Tabela 1 | Evolução da mecanização agrícola na cana-de-açúcar na Região 

Centro-Sul, 2005-2012 (em %) 
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É importante entender que a expansão do setor sucroenergético tem 

contribuído para o aumento de relações de trabalhos precários, pois o conflito 

territorial cada vez maior para no cerne desse cultivo tem alavancado o 

trabalho degradante e os índices de trabalho análogo ao escravo em regiões 

que antes não tinham sido descobertos (SANTOS, 2015). O CONAB (2015) 

esclarece que os estados do Sudeste representam cerca de 62% do cultivo 

sucroalcooleiro do Brasil, sendo que, conforme acima citado, São Paulo é o 

estado com maior percentual de mecanização, em virtude disso crê-se existir 

uma melhor qualidade produtiva. Entretanto, segundo Sakamoto (2009), 

principalmente no estado de São Paulo, a maioria destes trabalhadores é 

forçada a competir em produtividade com as máquinas, sendo que muitos são 

forçados a colher entre 12 e 15 toneladas de cana por dia.  

Esta superexploração condiz com trabalho análogo ao de escravo, pois 

mesmo não havendo cerceamento de liberdade, mostra situação 

extremamente grave, que fere e mata. A partir daí, compreende-se a existência 

de algumas medidas buscarem o combate desta situação, como: Carta de 

Belém, PEC 43/2001, Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo entre 

outros, não conseguindo, porém, combater totalmente o cerne da questão, 

resultando somente numa aparente inexistência.  

3 Mecanismos de erradicação do trabalho análogo ao de escravo 

Várias medidas são adotadas pelos órgãos de proteção ao trabalhador 

no sentido de erradicar essa prática que perdura até hoje no Brasil, dentre as 

quais podemos destacar Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), “Lista 

Suja”, PEC 438/2001 e o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 

(APAZ, 2014).  

Primeiramente, há a “lista suja”, que é um cadastro atualizado a cada 

seis meses com os dados dos empregadores flagrados pela Equipe Móvel de 

Fiscalização utilizando mão de obra análogo a de escravo. Depois que o 

Ministério do Trabalho e Emprego conclui o processo administrativo, é 

publicado os nomes desses empregadores na lista. Essa medida foi 

determinada pelo Ministério da Integração Nacional, por meio da Portaria n. 
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1.150/03, estabelecendo a remessa semestral das relações de empregadores 

que submeteram trabalhadores a formas degradantes de trabalho, aos bancos 

dos Fundos Constitucionais de Financiamento, segundo lista publicada pelo 

M.T.E, com recomendação de abstenção da concessão de benefícios 

financeiros aos integrantes da referida lista. O referido mecanismo revela à 

sociedade brasileira e à comunidade internacional a identidade dos 

escravocratas, possibilitando obstar a concessão de créditos públicos 

subsidiados ou de incentivos fiscais para o fomento de suas atividades, além 

de permitir à iniciativa privada a adoção de medidas com o fim de restringir, 

ou mesmo de impedir, relações comerciais com as pessoas que exploram o 

trabalho análogo ao de escravo. 

O Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, por outro lado, 

diz respeito à união entre o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social, o Instituto Observatório Social, a OIT e a Repórter Brasil elaboraram o 

Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que representa um 

Pacto Nacional onde empresas se comprometem a cortar relações comerciais 

com seus fornecedores, se houver constatação de uso de trabalho análogo ao 

de escravo. Ele tem o objetivo de informar a sociedade para que não haja a 

comercialização de produtos fabricados por fornecedores que submetem seus 

empregados a condições análogas à de escravo, desenvolvido pela OIT e 

Repórter Brasil (MOTOKI; SUZUKI, 2012). Cumpre ressaltar que a adesão de uma 

empresa ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, a mesma é 

voluntária e amplamente divulgada, porém, empresas que descumprem os 

requisitos são também publicamente afastadas. As empresas do pacto devem, 

em caso de identificação de fornecedores e pessoas que utilizem trabalho 

escravo em sua cadeia produtiva, aplicar restrições comerciais. Na atualização 

do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo de 2007, constam 

somente duas empresas do setor sucroalcooleiro, algumas já fizeram parte, 

mas por não seguir o que rege o mesmo, foram suspensas temporariamente 

ou definitivamente (OIT; ETHOS, 2007). 

Ademais, também cumpre ressaltar a relevância da PEC 438/2001 no 

combate ao trabalho escravo, tendo em vista que ela estabelece a pena de 
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perdimento da gleba, isto é, expropriação das terras, cujas forem constatadas 

a exploração de trabalho análogo ao de escravo, revertendo a área ao 

assentamento dos colonos que já trabalhavam na respectiva gleba (BRASIL, 

2001), como parte do programa da reforma agrária A PEC 438/2001 é uma 

proposta de alteração ao art. 243, da Constituição Federal, sendo considerada 

pelos órgãos governamentais e entidades sociais de direitos humanos como 

um dos projetos mais importantes de combate à escravidão (NASCIMENTO, 

2015).  

O GEFM (Grupo Especial de Fiscalização Móvel), por sua vez, é um grupo 

formado por várias instituições e profissionais que constitui o primeiro 

mecanismo efetivo de combate ao trabalho análogo ao escravo, 

representando a atuação administrativa do Estado com vistas à cessação da 

prática do ato criminoso, à reparação e ao resgate dos trabalhadores, assim 

como à colheita de provas para punição dos responsáveis pela conduta 

delituosa, podendo dar ensejo a desdobramentos futuros, como a instauração 

de Inquérito Civil e a propositura de Ação Civil Pública por parte do Ministério 

Público do Trabalho (APAZ, 2014). No início, o grupo era composto apenas por 

auditores fiscais do trabalho, subordinados à Secretaria da Inspeção do 

Trabalho. Mas, a partir do ano de 2002, os procuradores do trabalho passaram 

a integrar o grupo e, na última década, delegados da Polícia Federal, passaram 

a atuar como polícia judiciária (APAZ, 2014). 

A relevância do GEFM também pode ser percebida a partir de dados do 

Ministério do Trabalho e Emprego, que constataram que, desde o ano de 1995 

até o ano de 2012, 44.415 trabalhadores foram resgatados nas 141 operações 

de fiscalizações promovidas pelo GEFM, dentro dos 255 estabelecimentos que 

foram inspecionados, tendo esse grupo de fiscalização um papel extremante 

importante no combate ao trabalho em condições análogas ao de escravo, 

pois por meio dele, vítimas são resgatadas, possibilitando ainda, a punição 

dos causadores dessas condições degradantes (APAZ, 2014). 

Ademais, de acordo com Camila B. Apaz (2014), há a Lei 7.347/85 que 

prevê a Ação Civil Pública, a qual é instrumento para apurar a 

responsabilidade, visando à reparação dos danos morais e patrimoniais 
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causados ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, infração 

a ordem econômica e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Nesse 

sentido, considerando que a redução do trabalhador a condição análoga à de 

escravo configura ofensa aos princípios fundamentais previstos na 

Constituição Federal, principalmente no que diz respeito aos direitos sociais, 

bem como à dignidade da pessoa humana, tem-se a Ação Civil Pública como 

remédio processual ao combate do trabalho escravo. 

Importante notar que o Ministério do Trabalho e Emprego exerce 

importante papel na fiscalização e erradicação do trabalho escravo, conforme 

preceitua o Art. 626, da CLT: “incumbe às autoridades competentes do 

Ministério do Trabalho, ou àquelas que exerçam funções delegadas, a 

fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho” 

(JUSBRASIL, 2017). Caberá ao auditor fiscal do trabalho fiscalizar o 

cumprimento das normas de proteção ao trabalho, na qual é exercida pelo 

Poder Público.  

  Ainda cabe aqui destacar os mecanismos judiciais de combate 

ao trabalho análogo ao escravo, dentre: Ação civil pública; Indenização por 

danos morais coletivos; Ação civil coletiva; Tutela penal; Crime de redução a 

condição análoga à de escravo; Crime de frustração de direito assegurado por 

lei trabalhista; Crime de aliciamento de trabalhadores de um local para outro 

do território nacional; e Desapropriação Agrária como mecanismo 

administrativo e judicial de combate ao trabalho análogo ao de escravo rural 

(SILVA, 2010). 

Com relação especificamente ao trabalho análogo ao escravo, segundo 

Silva (2010) o principal mecanismo extrajudicial é o Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel (GEFM) onde sua atuação, além de garantir a libertação das 

vítimas, ainda possibilita o início dos procedimentos necessários à punição 

dos responsáveis pelo crime. 

Ainda no que se refere às condições de trabalho no cultivo da cana-de-

açúcar, Shimada (2014) relata que foram feitos documentos para minimizar a 

situação em que se encontra o setor e os trabalhadores, sendo eles: 
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Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-

de-Açúcar, de 2009, e do Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE 

Cana), de 2009. Assim: 

O Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho 
na Cana-de-Açúcar, em 2009, tem como objetivo garantir novos 
direitos e melhor qualidade de vida para os trabalhadores 
canavieiros. Para isso, foram construídos termos do Compromisso 
Nacional a partir de diálogo e negociação realizados entre 
empresários, trabalhadores e Governo Federal, sobre temas 
referentes às condições de trabalho nesse setor. O ZAE Cana foi 
elaborado para fornecer subsídios técnicos para formulação de 
políticas públicas visando a expansão e produção sustentável da 
cana-de-açúcar no território brasileiro (SHIMADA, 2014, p. 122). 

Shimada (2014) também afirma que esses documentos têm objetivos 

importantes para a melhoria da qualidade de vida e de trabalho dessas 

pessoas envolvidas com a atividade da cana-de-açúcar, além da preocupação 

com a expansão do agronegócio sucroalcooleiro e as terras para a plantação 

de alimentos. 

4 Conclusão 

Pode-se concluir que as práticas de exploração ao trabalho análogo ao 

de escravo no país persistem nos dias atuais, levando os seres humanos a 

situações degradantes, ferindo a dignidade humana, que é princípio basilar da 

Constituição Federal, bem como dos Tratados e Convenções Internacionais, 

dos quais o Brasil é signatário. 

Nesse viés, as formas de trabalho análogo ao de escravo, 

predominantemente, são advindas de um sistema capitalista utilizado para o 

enriquecimento dos grandes proprietários, explorando a mão de obra do 

trabalhador, o que é considerado crime conforme a legislação penal brasileira. 

O art. 149, do Código Penal, descreve como tipo penal tanto o trabalho forçado, 

quanto o degradante, podendo ser caracterizado pelo trabalho sob ameaça de 

punição ou trabalho prestado em condições subumanas, violadoras do 

princípio da dignidade da pessoa humana. 
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Finalmente, é possível concluir, após análise das informações colhidas 

na pesquisa bibliográfica e índices de órgãos estatais, que a situação do 

empregado submetido ao trabalho análogo ao de escravo no setor 

sucroalcooleiro ainda é presente na contemporaneidade, sendo necessário 

manter os mecanismos vigentes e fortalecer os modos para reprimir os 

infratores. 

Como foi visto, a maioria das vagas de trabalho no cultivo de cana-de-

açúcar concentram-se na região Sudeste do país, com destaque o Estado de 

Minas Gerais onde a enorme maioria dos trabalhadores são provindos da 

região Nordeste brasileiro, pois como nessa região a oferta de emprego é 

escassa, o indivíduo se submete ao emprego longe de casa com intuito de 

manter o sustento próprio, inclusive de sua família. Contudo, acabam se 

deparando com a realidade do trabalho forçado, sem garantias de 

remuneração, com condições de trabalho inadequado e sem perspectiva de 

liberdade.  

O cultivo de cana de açúcar é de suma importância para o Brasil, pois 

gera riqueza e desenvolvimento, contudo, as usinas, agenciadores e empresas 

do ramo em busca de maiores lucros, exigem uma enorme produtividade, com 

ínfimos gastos, resultando na exploração de mão de obra barata, e na 

caracterização do trabalho análogo ao de escravo. 

No entanto, no combate à tal situação existem vários mecanismos 

extrajudiciais e judiciais, sendo o que mais atua no tocante ao trabalho 

análogo ao de escravo, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) vem 

mostrando bons resultados. 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO 
BRASIL A PARTIR DO CASO ZARA 

Angela Tavares de Castro Bittencourt1 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar como se dá no Brasil, 

sob o aspecto trabalhista, o combate ao trabalho escravo contemporâneo a 

partir da análise detalhada dos flagrantes que identificaram imigrantes 

explorados na cadeia produtiva da grife espanhola Zara no Estado de São 

Paulo no ano de 2011. Busca-se analisar neste estudo especificamente quais 

foram as consequências jurídicas e sociais para a marca após os referidos 

flagrantes. 

Palavras-chave: Trabalho escravo. Responsabilidade jurídica. Termo de Ajuste 

de Conduta. Brasil. Zara. 

1 Introdução 

O presente artigo foi produzido a partir de um trabalho de investigação 

realizado no âmbito da especialização em Derechos Humanos Laborales y 

Regulación del Trabajo en la Crisis na Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM), em Toledo, Espanha. Objetivou-se, assim, apresentar à comunidade 

acadêmica da UCLM como se dá no Brasil o combate ao trabalho escravo 

contemporâneo, sob o aspecto trabalhista, a partir da análise detalhada dos 

flagrantes envolvendo imigrantes explorados na cadeia produtiva da grife 

espanhola Zara, que faz parte do grupo Inditex, e suas consequências, sem a 

menor pretensão de esgotar o assunto.  

Para a escolha do tema se considerou sua conexão com a especialidade 

do Curso de Postgrado en Derecho, especialmente o estudo do trabalho 

decente, e o reconhecimento pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

dos esforços do Brasil para debelar de seu território o problema do trabalho 

                                              
1 Angela Tavares de Castro Bittencourt, Mestranda em Políticas Públicas em Direitos Humanos 
pela UFRJ (NEPP-DH) e Especialista em Derechos Humanos Laborales y Regulación del Trabajo 
en la Crisis pela Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Advogada. 



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

273 

em condição análoga à de escravo (XAVIER, 2014), um desafio ainda longe de 

ser alcançado.  

Ademais, se levou em conta que a grife Zara, reconhecida em 2016 como 

a marca espanhola mais valiosa do mundo segundo o ranking elaborado pela 

Forbes (PAÍS, 2016), configurou um caso ímpar para a fiscalização do trabalho 

no Brasil, principalmente por causa dos Termos de Ajuste de Conduta (TACs) 

celebrados pela companhia e pelo Ministério Público do Trabalho do Brasil 

depois de uma série de flagrantes de práticas de trabalho em condições 

análogas às de escravo em fornecedores da marca e em oficinas de costura 

subcontratadas que formavam parte da cadeia produtiva da companhia na 

região metropolitana de São Paulo.  

Buscou-se analisar especificamente quais foram as consequências 

jurídicas e sociais para a marca após os referidos flagrantes, especialmente 

porque esta é uma realidade que costuma acontecer com certa frequência na 

indústria têxtil e de confecção em todo mundo. 

Dessa maneira, se espera que o presente artigo, que teve como base um 

estudo qualitativo de caráter exploratório-descritivo, executado através de 

pesquisa bibliográfica, de documentos e de reportagens relativos ao caso, 

possa contribuir para a compreensão do problema do trabalho escravo 

contemporâneo e dos principais instrumentos que as autoridades do Brasil 

estão empregando para enfrentá-lo. 

2 Caso Zara no Brasil 

2.1 Indústria de moda fast fashion e o pioneirismo do grupo Inditex 

O surgimento de empresas de moda com um novo conceito de produção 

baseado no modelo fast fashion produziu o que se pode chamar de uma 

verdadeira revolução neste setor da economia, pois este novo modelo de 

negócio trouxe um conceito de criação de roupas distinto das tradicionais 

marcas que se limitavam a produzir coleções bifásicas de inverno/verão.  

A principal característica desse modelo é a produção de moda em larga 

escala que reflete as tendências dos grandes desfiles internacionais, sempre 
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conectada aos signos da cultura pop, mas muito mais acessíveis aos 

consumidores, ainda que, ao fim e ao cabo, os baixos custos de produção 

dessas roupas possam derivar da existência de trabalhadores escravizados na 

ponta da cadeia de produção dessas marcas (BRASIL, 2016). 

Nesse contexto, o grupo Inditex se destaca como um dos gigantes deste 

modelo de negócio, sendo um dos principais distribuidores de moda do 

mundo, com oito formatos comerciais e 7.385 lojas nos cinco continentes. 

Segundo informa sua própria página web2, Inditex se considera um grupo de 

distribuição de moda e, além da Zara, sua principal marca, também controla 

Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe. 

Um dado que demonstra a pujança do grupo é o do total gerado pelas vendas 

em 2016: 23.311 milhões de euros. 

O grupo Inditex conseguiu se expandir dessa maneira graças a um 

modelo de negócios muito próprio, no qual as roupas são confeccionadas 

muito próximo das lojas, o que permite que as coleções possam renovar-se o 

tempo todo, oferecendo diversidade de produtos aos clientes que é 

praticamente insuperável por outras cadeias de moda, vez que se busca que o 

espaço de tempo entre o desenho de uma peça e a sua chegada às mãos do 

cliente seja muito exíguo. Este sistema logístico propicia que todas as lojas do 

grupo, em todo o mundo, recebam produtos novos duas vezes por semana. 

Esse conceito de produção, conhecido por “fornecedores de 

proximidade” engloba aqueles que estão mais próximos da sede do grupo em 

La Coruña (fornecedores de Espanha, Portugal e Marrocos, que concentram 

59% de sua produção), e que formam junto com outros países o que Inditex 

denomina clústers (Espanha, Portugal, Marrocos, Turquia, Índia, Paquistão, 

Bangladesh, Vietnã, Camboja, China, Brasil e Argentina). Segundo informa o 

próprio grupo em sua página web, a produção dos fornecedores situados 

nesses clústers resulta em 95% da produção total. 

O grupo Inditex chegou ao Brasil em 1999, quando inaugurou a primeira 

loja da Zara, e expandiu rapidamente suas operações locais, como demonstra 

                                              
2 Inditex divulga informações oficiais sobre a companhia na página: <https:// 
inditex.com/es/quienes-somos/conocenos>. 
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a quantidade expressiva de lojas que inaugurou em um curto espaço de tempo: 

71 lojas, sendo 56 da Zara e 15 da Zara Home. 

2.2 Atuação das autoridades brasileiras no caso Zara 

O ano de 2011 marcou a história do combate ao trabalho escravo 

contemporâneo no Brasil, quando se flagrou mão de obra em regime de 

escravidão em três oficinas de costura que haviam sido subcontratadas por 

fornecedores oficiais da Zara, em una típica situação de quarteirização da 

produção da marca. 

A exploração de trabalhadores no setor têxtil e de confecção não é 

exclusiva da Zara, pois na cadeia de produção de grandes marcas, como 

Pernambucanas, Marisa, Renner e M. Officer, já havia sido detectado trabalho 

escravo contemporâneo em território nacional (BRASIL, 2012). 

Entretanto, as proporções que alcançou o caso Zara, atraindo a atenção 

da imprensa nacional e internacional, principalmente da Espanha, e a atuação 

do Estado brasileiro, que buscou dar uma resposta que fosse exemplar e 

educativa para todo o setor, fazem com que se mereça uma análise 

pormenorizada do caso. 

2.3 Inspeções do trabalho 

Em maio de 2011, na cidade de Americana (São Paulo), a fiscalização do 

trabalho encontrou em uma oficina de costura 52 trabalhadores submetidos a 

condições de trabalho análogas às de escravo. Cinco trabalhadores eram 

brasileiros e os demais, bolivianos. A oficina, de propriedade do também 

boliviano Narciso Atahuichy Choque, havia sido subcontratada pela empresa 

Rhodes, que integrava a cadeia oficial de fornecedores da Zara. Parte do grupo 

produzia calças para Zara quando se deu o flagrante (HASHIZUME, 2011). 

Semanas depois, a fiscalização encontrou outras duas oficinas de 

costura clandestinas na cidade de São Paulo nas quais havia 15 trabalhadores 

em regime de escravidão, dentre eles uma adolescente de 14 anos, todos 

bolivianos com exceção de um peruano, que dedicavam parte de sua jornada 
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a costurar roupas, especialmente blusas e vestidos, para Zara. Essas oficinas 

haviam sido subcontratadas por uma empresa secundária chamada AHA, uma 

importante fornecedora da Zara naquele período de 2011 e nos anos 

anteriores.   

A fiscalização nessas oficinas de costura e os resgates dos 

trabalhadores foram acompanhados in loco por jornalistas da Repórter Brasil3, 

que detalharam o encontrado em uma série de reportagens que derivou 

diretamente dos compromissos assumidos pela ONG no Pacto Contra a 

Precarização e Pelo Emprego e Trabalho Decentes em São Paulo e que 

subsidiaram os detalhes fáticos apresentados neste trabalho de investigação 

(BRASIL, 2011). 

O conteúdo dos 52 autos de infração emitidos pelo MTE não deixou 

espaço para dúvidas: tratava-se de trabalho escravo contemporâneo.  

A situação encontrada pelas autoridades incluía, além de trabalho 

infantil, jornadas de trabalho extenuantes que chegavam a durar 16 horas 

diárias algumas vezes.  

Os trabalhadores também eram submetidos a restrição de sua 

liberdade (em alguns casos por exigência e desconto irregular de dívidas dos 

salários, como os gastos com a viagem dos imigrantes para o Brasil, situação 

conhecida como truck system; e outras vezes pela proibição de deixar a oficina 

sem prévia autorização). Um dos trabalhadores explorados confirmou que 

apenas conseguia sair do lugar com a autorização do dono da oficina, o que 

costumava ocorrer apenas em casos urgentes, como na doença do seu filho. 

Com relação ao meio ambiente de trabalho, a degradação encontrada 

era explícita, pois não se respeitavam as normas mínimas de seguridade, 

saúde e higiene laboral.  

Entre as irregularidades apontadas pelo Ministério do Trabalho nos 

inúmeros autos de infração emitidos contra a Zara, uma é especialmente cruel: 

                                              
3 A Repórter Brasil foi fundada em 2001 por jornalistas, cientistas sociais e educadores com o 
objetivo de fomentar a reflexão e ação sobre a violação aos direitos fundamentais dos povos 
e trabalhadores no Brasil. Devido ao seu trabalho, tornou-se uma das mais importantes fontes 
de informação sobre trabalho escravo no país. Maiores informações em: 
<http://reporterbrasil.org.br/quem-somos/>. 
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a existência de discriminação étnica contra os imigrantes, que eram em sua 

maioria indígenas das tribos Quechua e Aimará: 

Observa-se com nitidez a atitude empresarial de discriminação. 
Todos os trabalhadores brasileiros encontrados trabalhando em 
qualquer um dos pontos da cadeia produtiva estavam devidamente 
registrados em CTPS [Carteira de Trabalho e Previdência Social], com 
jornadas de trabalho condizentes com a lei, e garantidos em seus 
direitos trabalhistas e previdenciários. […] Por outro lado, os 
trabalhadores imigrantes indígenas encontram-se em situação de 
trabalho deplorável e indigno, em absoluta informalidade, jornadas 
extenuantes e meio ambiente de trabalho degradante. 

Os auditores-fiscais do trabalho concluíram que as condições nas 

oficinas de costura configuravam trabalho análogo ao de escravo e que a Zara 

exercia poder de direção sobre a sua cadeia de fornecedores e de 

subcontratados, razão pela qual deveria ser considerada como a real 

empregadora e, portanto, legalmente responsável pelos trabalhadores 

resgatados. 

Noutro giro, as empresas secundárias AHA e Rhodes seriam apenas o 

“braço logístico” da Zara, uma vez que a marca espanhola gerenciava toda a 

cadeia de fornecedores e terceiros através da eleição de modelos e de tecidos, 

por exemplo. Os fornecedores se limitavam a montar as peças-modelo a partir 

do que a Zara havia definido e enviá-las para as oficinas de costura 

subcontratadas, que eram as responsáveis por realizar a parte mais complexa 

do serviço. 

Os autos de infração também descreveram outros elementos que 

demonstravam o poder de mando da Zara sobre os fornecedores e as oficinas 

subcontratadas, tais como ordens verbais e envio de e-mails solicitando 

mudanças e adequação das peças, além de exigências de cumprimento de 

prazos. 

O Ministério do Trabalho se baseou no que a legislação trabalhista 

brasileira define como empregador e empregado. Os artigos 2º e 3º da CLT 

estabelecem que aquele que, “assumindo os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”, deve ser 

considerado empregador. Por sua vez, se considera empregado “toda pessoa 
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física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário”. 

Além disso, a terceirização no Brasil, que na época dos flagrantes 

somente era regulamentada pela Súmula 331 do Tribunal Superior do 

Trabalho, não era admitida para a atividade principal da empresa, limitando-

se a serviços especializados como limpeza e segurança privada4. Desse modo, 

em interpretação não unânime dessa Súmula do TST, uma marca não poderia 

terceirizar as atividades de confecção de suas roupas para outra empresa, vez 

que essa, de fato, seria sua atividade principal.  

Por esse motivo, muitas empresas do setor, como a própria Zara, 

afirmam que sua atividade principal é apenas de venda de roupas e outros 

produtos através de suas lojas e de gestão de marketing da marca, para 

conseguir burlar esse sistema que impede a subcontratação da atividade 

nuclear da empresa. 

Ainda que se considerasse possível essa interpretação, permitindo a 

terceirização da atividade de costura, já que supostamente essa não seria a 

atividade principal da marca, a subcontratação deveria ser considerada nula 

na ocorrência de subordinação direta, conforme definido pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, como ocorreu no caso Zara, que, de fato, controlava 

todo o processo de produção de suas peças em toda cadeia e era a beneficiária 

final dos serviços subcontratados, conforme investigaram as autoridades 

brasileiras. 

O ponto chave do caso consistiu na identificação do agente econômico 

relevante na cadeia produtiva, isto é, aquele empresário/grupo empresarial 

que, devido à sua capacidade econômica, é quem determina as condições de 

operação na cadeia produtiva de que participa. No caso da Zara, estamos 

falando de um agente que não está situado num ponto remoto da cadeia 

                                              
4 Em 31 de março de 2017 foi sancionada a chamada “nova lei de terceirização” (lei federal nº 
13.429/2017). Não havia, até então, pleno consenso doutrinário e jurisprudencial sobre o que 
seria permitido terceirizar de acordo com a referida norma. Havia juristas que interpretavam 
que se havia permitido que toda e qualquer atividade da empresa poderia ser terceirizada, 
inclusive suas atividades nucleares. O que havia de dúvida se dissipou com a sanção da 
chamada “reforma trabalhista” (lei federal nº 13.467/2017), que passou a prever a terceirização 
indiscriminada de todas as atividades da empresa. 
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produtiva, pelo contrário! A marca espanhola está estrategicamente localizada 

num nível da cadeia que lhe permite visualizar facilmente as irregularidades 

que existem no processo de produção, principalmente no caso de 

descumprimento de normas básicas de direito trabalhista (MELO ET AL., 2015). 

Nesse contexto, muitas teorias vêm sendo aplicadas, possibilitando que 

as autoridades nacionais enfrentem a questão da responsabilidade na cadeia 

produtiva e impliquem o agente econômico principal. Além do exemplo aqui 

analisado, essas teorias permitem também responsabilizar, por exemplo, a 

companhia siderúrgica beneficiária do trabalho escravo na mina de carvão 

vegetal, e as joalherias que compram a baixo custo as pedras preciosas de 

minas clandestinas que exploram trabalho escravo e infantil, entre outros 

exemplos (MELO ET AL., 2015).  

Nesse sentido, a “teoria da cegueira deliberada”, trazida do direito 

penal, e que nos Estados Unidos é conhecida como “teoria do avestruz”, 

desempenha importante papel para responsabilizar quem acentuadamente se 

põe em condição de ignorância diante de situações pelas quais teria o dever 

de conhecer, como a marca que terceiriza a produção de expressiva 

quantidade de roupas a fornecedores que, claramente, não têm condições 

operacionais (pouco espaço e baixo número de empregados) de executá-la 

sem subcontratar outras oficinas de costura (MELO ET AL., 2015). 

2.3.1 Termo de ajuste de conduta (TAC) de 2011 

Para evitar a proposição de uma ação civil pública, a Zara aceitou as 

condições de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC)5 apresentado pelo 

Ministério Público do Trabalho, no qual a empresa espanhola se comprometia 

a seguir regras de conduta para eliminar as precárias condições de trabalho e 

a garantir qualidade de vida aos trabalhadores de sua cadeia produtiva. 

Na realidade, o referido acordo se referia a compromissos contraídos 

                                              
5 Termo de Ajuste de Conduta disponível na página web do Ministério Público do Trabalho: 
<http://www.prt2.mpt.mp.br/servicos/termos-de-ajuste-de-
conduta?task=baixa&format=raw&arq=ni_8-fI9oenKbxgoYerWk9G4wOwcQS-
kOKDDc50_A5LnHKjjw5580YGGKFeacs-ayJWKwwshHY-3QS4q1X7YXw>. 
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pelo grupo empresarial para o futuro, sem estabelecer um vínculo direto com 

os casos de trabalho escravo contemporâneo encontrados pela fiscalização 

nas oficinas de costura que produziam roupas para a Zara. Também não 

significou o documento assunção de culpa por parte da marca, como destacam 

as considerações finais do acordo. 

O referido TAC, firmado em 19 de dezembro de 2011 pelos 

representantes da Inditex, do MPT e do MTE, estipulava uma série de 

obrigações à Zara, como investimento social e criação de fundo de emergência 

para resolver eventuais situações de precariedade de condições de trabalho. 

As diretrizes do TAC foram as seguintes: a) aperfeiçoar o controle da 

regularidade das condições de trabalho na cadeia de produção da Zara no 

Brasil, principalmente entre fornecedores (primeira linha da cadeia de 

suprimentos da Zara) e terceiros (segunda linha da cadeia de suprimentos da 

Zara, sendo aqui considerados aqueles subcontratados pelos fornecedores da 

primeira linha); b) assunção de responsabilidade pela Zara pela observância 

das condições de trabalho observadas em toda sua cadeia de suprimentos; c) 

investimentos sociais assumidos pela empresa com a finalidade de fortalecer 

o combate ao trabalho degradante no setor têxtil e de proteger os 

trabalhadores que são vítimas dessa exploração. 

Além disso, ficou estabelecido o compromisso de impor a todos os 

fornecedores e terceiros contratados pela Zara um código de conduta, de 

cumprimento obrigatório, cuja execução se verificaria através de auditorias e 

de procedimentos como: visita surpresa às instalações que pertencessem à 

cadeia de produção da marca; entrevistas com os trabalhadores; revisão de 

documentos; elaboração de um plano de ação coletiva; e comunicação de 

resultados às autoridades.  

A empresa também havia se comprometido nesse acordo a analisar se 

a capacidade de produção de seus fornecedores e terceiros subcontratados 

seria satisfatória para atender às demandas da Zara, ou seja, se a mão de obra 

disponível seria suficiente para o trabalho requerido, com a finalidade de 

evitar jornadas exaustivas e subcontratações não declaradas. 

A Zara havia, ainda, se obrigado a dar por terminado o contrato de 
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suprimento com os fornecedores que (a) não cumprissem o código de 

condutas da empresa e (b) que não rompessem contrato com os terceiros que 

descumprissem as referidas regras. 

2.4 Iniciativas da Zara depois do caso de trabalho escravo no Brasil 

A primeira reação da marca depois das notícias que a envolveram no 

escândalo de trabalho escravo contemporâneo no Brasil foi enviar 

comunicados à imprensa em que negava qualquer responsabilidade direta 

no caso, manifestando surpresa e culpando os fornecedores por subcontratar 

oficinas de costura sem sua permissão (BARÓN, 2011). No final de agosto de 

2011, convidada pela Assembleia Legislativa de São Paulo para uma audiência 

sobre o caso, a empresa sequer enviou representante (HASHIZUME, 2011).  

Entretanto, a empresa teve que mudar sua estratégia frente ao 

problema devido à repercussão negativa que começou a ameaçar sua imagem 

no Brasil e no mundo, pois a imprensa internacional repercutiu a presença de 

trabalho escravo na cadeia produtiva da marca com veemência.  

Além disso, depois das primeiras notícias que relacionavam o nome 

Zara à prática de trabalho escravo, foi registrado no serviço de microblog 

Twitter uma massiva difusão de mensagens de usuários que condenavam a 

empresa, culminando com o fato de que o termo #Zara chegou a liderar o 

ranking de menções no Brasil em 17.08.11 (PEREIRA, 2011). 

A pressão que a empresa sofreu não se restringiu a manifestações de 

consumidores. Enquanto a investigação das autoridades brasileiras seguia, 

membros do Legislativo exigiam publicamente que os representantes da 

marca prestassem declarações sobre essas gravíssimas denúncias. 

A mudança de estratégia da marca, que culminou com a celebração do 

TAC em 2011 com as autoridades brasileiras, começou com o comparecimento 

do Sr. Jesús Echevarría, então diretor global de comunicação de Inditex, e de 

outros executivos do grupo a uma audiência pública no Congresso Nacional, 

quando se reconheceu que o impacto gerado pelo havia sido "terrível", um 

dano imensurável ao grupo internacional (BRASIL, 2011). 

Os representantes da marca aproveitaram o momento para fazer um 
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pedido público de desculpas, ainda que se considerassem "vítimas de uma 

situação que não foi por eles criada”. 

2.4.1 Responsabilidade moral x responsabilidade jurídica 

Depois das desculpas públicas, Zara anunciou uma série de 

providências com o objetivo de evitar que outros casos de trabalho 

ocorressem e envolvessem seu nome. O escândalo demonstrou que a empresa 

não conseguia controlar adequadamente seus fornecedores, que 

reiteradamente descumpriam as normas básicas trabalhistas. 

Dessa maneira, Zara assumiu voluntariamente a responsabilidade 

moral pelas condições de trabalho encontradas pela fiscalização do trabalho 

brasileira, mas recusou a responsabilidade jurídica por esses fatos que tanto 

lhe danificaram a imagem, uma vez que o TAC firmado em 2011 não redundou 

em assunção de culpa por parte de Zara pelos flagrantes daquele ano, apenas 

determinou providências para o futuro (CAMPOS, 2015). Ou seja, a empresa 

passou a agir de maneira contraditória ao se esforçar para convencer seus 

consumidores que combateria o trabalho escravo em sua cadeia produtiva, 

mas sem querer vincular-se juridicamente a esses fatos. 

Nesse contexto, um ano depois do escândalo dos flagrantes, Zara 

ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho6 contra a União visando à anulação 

dos autos de infração e do relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho 

que concluiu que a marca era a responsável pela submissão daqueles 

trabalhadores a condições análogas às de um escravo, além de pedir que seu 

nome não fosse incluído na “lista suja” do trabalho escravo no Brasil, uma vez 

que esta seria ilegal.  Inicialmente, em uma decisão provisória, foi deferido o 

pedido de que o nome da empresa não ingressasse na referida lista.     

Entretanto, a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de 

São Paulo em 11.04.2014 julgou improcedentes os pedidos da empresa, além 

de anular os efeitos da decisão que assegurava à Zara ficar fora da “lista suja”.  

                                              
6 Processo nº 00016629120125020003.  
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No entendimento do juiz, a fraude no caso era evidente, e não seria 

factível crer que as auditorias internas de Zara, um gigante global, não tenham 

reconhecido a situação de ilegalidade e precariedade em que os trabalhadores 

se encontravam nas empresas subcontratadas. Isso é muito grave para a 

imagem do grupo, pois se considerou que a Zara controlava seus fornecedores 

até o ponto de exercer a direção dos serviços como real empregadora e 

conhecedora de todas as irregularidades às quais eram submetidos os 

trabalhadores, o que lançou por terra o argumento de que a marca era a vítima 

da história e que havia sido surpreendida pelos acontecimentos. A sentença 

considerou que a terceirização era ilegal porque houve subordinação direta 

entre os trabalhadores subcontratados.  

A Zara recorreu dessa decisão judicial, tendo o Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região, em acórdão publicado em 17.11.2017, negado 

provimento ao Recurso Ordinário da empresa, sob o argumento de que não 

encontrava guarida nos autos a alegação de que a Zara mantinha mera relação 

comercial com a fornecedora e, portanto, não tinha responsabilidade direta 

quanto aos flagrantes de trabalho escravo. Esta decisão ainda não é definitiva. 

O fato de que a Zara tenha pedido judicialmente a declaração de 

inconstitucionalidade da “lista suja”, criada pelo Governo de Brasil para 

informar ao público quais são as empresas envolvidas com trabalho escravo, 

fez com que a empresa fosse suspensa temporariamente do Pacto Nacional 

contra o Trabalho Escravo, uma campanha de responsabilidade social 

corporativa firmada no Brasil entre a Organização Internacional do Trabalho e 

várias empresas, muitas delas globais, que busca isolar economicamente o 

agente beneficiário do trabalho escravo. Zara havia ingressado no Pacto 

Nacional em novembro de 2011. 

2.5 Descumprimento do acordo firmado em 2011 e o novo TAC 

A Zara, por meio do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com as 

autoridades brasileiras em 2011, havia assumido vários compromissos no 

sentido de pressionar seus fornecedores a manter boas práticas de 

contratação de mão de obra, de acordo com a legislação laboral nacional. 
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Entretanto, foram encontrados indícios de que o sistema de controle da 

Zara não era totalmente eficaz e que os relatórios que a empresa deveria 

enviar regularmente às autoridades nacionais, segundo se acordou no TAC de 

2011, não eram completos.  

Os indícios se fortaleceram especialmente depois que trabalhadores 

ajuizaram reclamações trabalhistas contra dois fornecedores oficiais de Zara 

(ND Confecções e Rolepam Lavanderia Industrial), relativas a longos períodos 

de descumprimento da legislação trabalhista, como ausência de depósito do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante todo o período de 

contrato de trabalho. Ou seja, se Zara tivesse controlado seus fornecedores 

conforme estabelecido no TAC de 2011, teria detectado essas irregularidades e 

excluído essas empresas de sua cadeia de produção (CAMPOS, 2015). 

Em razão da grande quantidade de flagrantes de trabalho escravo pela 

fiscalização do trabalho, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

constituiu em 2014 uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 

averiguar essas denúncias, especialmente no setor têxtil e de confecções.  

O Presidente da CPI, deputado estadual Carlos Bezerra Jr., chegou a 

afirmar com veemência, em 21 de maio de 2014, depois de ouvir as declarações 

dos representantes da empresa sobre o suposto descumprimento do TAC de 

2011 e se referindo ao pedido judicial de declaração de inconstitucionalidade 

da “lista suja”, que: 

A Zara tem duas faces. Apresenta-se à sociedade com uma face 
marqueteira, que promove uma série de ações de monitoramento e 
controle, que a gente percebe claramente que são instrumentos de 
marketing. Coloca-se como parceira do poder público. Isso sob os 
holofotes. No subterrâneo, monta uma máquina de estrutura de 
assessoria jurídica para tentar destruir o principal instrumento do 
país de combate ao trabalho escravo, que é a lista suja. Um 
instrumento que custou sangue, suor e lágrimas de muita gente. 
Nada mudou, a única coisa que mudou foi o marketing (OJEDA, 2014). 

Segundo o deputado Bezerra Jr., casos como os da ND Confeccções e 

Rolepam demonstraram que a Zara não estava cumprindo as obrigações 

assumidas no TAC de 2011 de controlar e informar às autoridades brasileiras 

acerca do descumprimento das leis trabalhistas mínimas pelos seus 

fornecedores oficiais (CAMPOS, 2015). 
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As suspeitas de que a Zara não respeitava o TAC de 2011 ficaram muito 

nítidas para o MTE, que multou em R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil 

reais) a multinacional por discriminação por haver excluído imigrantes de seu 

sistema de produção.   

Eliminar fornecedores que trabalhavam com latino-americanos, que são 

as principais vítimas de trabalho escravo no setor, de sua cadeia produtiva fez 

parecer às autoridades haver sido a solução mais fácil para proteger a imagem 

da marca.  

De acordo com o entendimento do MTE, a Zara não buscou efetivamente 

cumprir o acordo de 2011, pois simplesmente deixou de detectar e corrigir 

problemas gravíssimos que seguiram ocorrendo em sua cadeia de produção, 

como trabalho infantil e jornadas excessivas (CAMPOS, 2015). Os auditores-

fiscais do trabalho entenderam que as multas pelo descumprimento do TAC 

poderiam alcançar R$ 25.000.00 (vinte e cinco milhões de reais). 

No entanto, depois de muitas negociações, a Zara e as autoridades 

brasileiras decidiram firmar outro Termo de Ajuste de Conduta em maio de 

20177 para ampliar a responsabilidade jurídica da empresa e pôr um fim às 

controvérsias geradas pelo acordo anterior. 

Em comunicado à imprensa, o MPT destacou que durante a fiscalização 

não houve uma "efetiva constatação de trabalho em condições análogas à 

escravidão junto aos fornecedores e terceiros da empresa”, apenas o 

descumprimento de cláusulas acessórias, mas era necessário um novo TAC 

para "dirimir dúvidas de interpretação existentes em relação ao acordo 

anteriormente descumprido, bem como para fortalecer a responsabilidade 

jurídica da Zara em sua cadeia produtiva" (BOEHM, 2017). Ou seja, assim como 

no acordo de 2011, este TAC não representou assunção de culpa por parte de 

Zara com relação aos flagrantes de trabalho análogo ao de escravo em seus 

fornecedores e terceiros subcontratados. 

O TAC de 2017 teve como propósito ajustar, em sua execução e 

interpretação, o de 2011, especialmente para redefinir obrigações e 

                                              
7 Disponível em <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2017/05/MPT-SP_TAC-Zara_21-2017.pdf>. Acesso em 27 ago. 2017. 
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responsabilidades de Zara, dando mais segurança jurídica às partes, e 

formalizando a saída do MTE do acordo. O TAC de 2017 foi firmado unicamente 

pela Zara e pelo MPT. 

Um importante destaque deste novo acordo foi a inclusão do 

compromisso assumido pela Zara de prevenir ou reprimir, além do trabalho 

escravo, episódios de trabalho infantil em sua cadeia produtiva. É importante 

recordar que a fiscalização do trabalho encontrou adolescentes trabalhando 

nas oficinas de costura que produziam roupas para Zara.  

No entanto, a empresa permaneceu firme no seu propósito de manter a 

contratação de fornecedores não exclusivos (terceirização), que por sua vez 

costumam subcontratar outras oficinas de costura (quarteirização), apesar das 

tentativas do Ministério Público do Trabalho de que a marca assumisse 

diretamente a produção de suas peças.  

Como compensação, Zara se comprometeu a exigir de seus 

fornecedores oficiais e das oficinas subcontratadas (terceiros) o cumprimento 

da legislação brasileira, como a manutenção de um meio ambiente de trabalho 

digno e o respeito à duração máxima da jornada laboral. O descumprimento 

pela Zara desses compromissos importará o pagamento de uma multa 

equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cláusula não respeitada pela 

marca. 

A Zara também assumiu o compromisso de fazer um controle prévio à 

contratação de seus fornecedores para garantir sua capacidade produtiva e 

econômica, além de fiscalizar o local em que será realizado o trabalho e a 

quantidade de pessoas contratadas para o serviço. Em complemento, a Zara 

se comprometeu a entregar ao Ministério Público do Trabalho, três meses 

depois de firmado o TAC, um mapeamento completo de toda sua cadeia 

produtiva no Brasil, no qual deveriam constar todos seus fornecedores e todas 

as oficinas de costura subcontratadas, diagnosticando-se todos os problemas 

da cadeia, como empresas insolventes ou um contínuo descumprimento das 

leis trabalhistas e da seguridade social. A Zara assumiu o compromisso de 

corrigir os problemas que são corrigíveis, e punir e levar ao conhecimento das 

autoridades as situações mais graves e que tenham repercussão criminal. Zara 
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se comprometeu ainda a levar ao conhecimento de seus fornecedores e 

terceiros o conteúdo do TAC, e a fazer um controle periódico (ao menos uma 

vez ao ano) de toda sua cadeia produtiva. O descumprimento pela Zara desses 

compromissos importará o pagamento de uma multa equivalente a R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) por cláusula não respeitada pela marca. 

E, naquilo que pode ser considerado o compromisso mais importante 

do referido instrumento, à Zara coube a assunção, sem que isto signifique 

culpa, da responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas geradas por 

seus fornecedores e pelas oficinas de costura subcontratadas (terceiros), 

todos localizados no Brasil, que comprovadamente tenham sido envolvidos 

em casos de: trabalho escravo, em qualquer das espécies previstas no Código 

Penal brasileiro (trabalho forçado, servidão por dívidas, trabalho em 

condições degradantes e jornada exaustiva); aliciamento e tráfico de pessoas; 

exploração de estrangeiros indocumentados; e trabalho proibido infantil, em 

qualquer das etapas da cadeia produtiva ou de fornecimento. Zara se obrigou 

a: (a) imediatamente anotar em seu nome os contratos de trabalho nas CTPS 

dos trabalhadores vítimas das referidas práticas de exploração, ou seja, se 

trata aqui de contratação direta desta mão de obra pela Zara, como um modo 

de fazer cessar a situação de vulnerabilidade; (b) pagar todos os direitos que 

tenham sido descumpridos, como salários atrasados, além de uma 

indenização por danos morais aos trabalhadores afetados; (c) dar por 

terminados os contratos de trabalho por culpa do empregador (“justa causa 

do empregador”), e pagar todos os direitos previstos na legislação trabalhista 

para estas situações; (d) garantir o alojamento e a viagem dos trabalhadores 

resgatados e de suas famílias, se desejam voltar a seu país ou ao seu Estado 

da Federação de origem; (e) assumir os custos de capacitação dos gerentes de 

seus fornecedores e terceiros subcontratados para garantir o respeito aos 

direitos trabalhistas, principalmente dos adolescentes que se encontram no 

mercado de trabalho. O descumprimento por parte da Zara desses 

compromissos importará no pagamento de uma multa equivalente a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) por cláusula não respeitada pela marca. 
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Importante destacar também que o simples fato de as autoridades 

brasileiras flagrarem mão de obra em condições análogas às de escravo ou 

trabalho infantil proibido pela legislação nacional em qualquer nível da cadeia 

produtiva de Zara gera a obrigação de que a marca, independentemente do 

respeito aos compromissos preventivos no TAC,  pague una multa de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) por fornecedor ou terceiro implicado no problema, 

mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por trabalhador afetado, sem considerar 

eventuais demandas judiciais individuais. 

Todas as multas previstas no TAC serão destinadas ao Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FAT) ou para projetos sociais indicados pelo MPT. 

Com relação aos flagrantes realizados pelo MTE depois do acordo entre 

Zara e as autoridades brasileiras em 2011, Zara se comprometeu a pagar uma 

multa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Como não se trata de uma 

assunção de culpa pela marca, esta multa foi assumida na forma de 

“investimentos sociais”. 

O TAC de 2017 tem vigência imediata e substitui integralmente o acordo 

de 2011 nas cláusulas em que haja divergência entre os dois instrumentos. 

3 Conclusão 

O caso Zara serviu para demonstrar a proximidade da escravidão 

contemporânea com pessoas comuns, em especial através de seus hábitos de 

consumo. Até mesmo um produto de qualidade, comprado em grandes centros 

comerciais, pode haver sido produzido por trabalhadores vítimas de trabalho 

escravo. 

Por outro lado, pode-se concluir que, mais do que o temor de uma ação 

judicial, o que motivou a Zara a firmar os acordos com as autoridades do Brasil 

foi a pressão dos consumidores que reagiram de maneira muito forte à 

divulgação do caso e a imensa repercussão que a imprensa estrangeira deu ao 

caso. 

Fica muito claro que, para reduzir custos, na busca desenfreada pelo 

aumento da margem de lucro a qualquer preço, decide-se fragilizar os direitos 

dos trabalhadores, chegando a privá-los de sua dignidade humana, e é neste 
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exato momento que se cruza a linha que configura a exploração de trabalho 

escravo. 

Dessa forma, configura-se o dumping social, ou seja, una vantagem 

econômica indevida e uma competição desleal, que faz com que, ao fim e ao 

cabo, os demais empresários do setor tenham apenas três alternativas: 

encerrar seu negócio, trocar de setor econômico ou assimilar as práticas 

degradantes de seus competidores como uma maneira de nivelar seus custos 

de produção (MELO ET AL, 2015).  

Isso se traduz em que, além das razões humanitárias, também haja uma 

importante motivação econômica que impulsione o combate ao trabalho 

escravo: proteger o empregador cumpridor da rede nacional e internacional 

de proteção trabalhista. 

O sistema é capitalista, de livre iniciativa, e quem gasta menos, lucra 

mais e tem mais êxito. Entretanto, apesar dessas agruras do capitalismo 

selvagem, devemos cuidar para que haja limites éticos e morais minimamente 

aceitáveis de convivência social.  

Há que se considerar que o trabalhador, em especial nesse contexto o 

imigrante, não é apenas mão de obra, mas sim um indivíduo titular de direitos 

humanos e fundamentais que lhe garantem uma vida digna, um labor em 

condições que devem (ou deveriam) ser cada vez mais distantes do passado 

excludente, opressor e escravo. 
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O RETRATO DO KAROSHI NO BRASIL: CANA DOCE E TRABALHO AZEDO 

Bruna Báccara Miranda1 

Resumo: O termo Karoshi decorre de uma expressão japonesa que identifica a 

morte súbita por excesso de trabalho, implicando em esgotamento físico e/ou 

mental do trabalhador. Pode-se afirmar que a prestação de serviços exigida − 

de maneira superior à capacidade física e mental destes indivíduos e, para 

além dos seus limites humanos − podem levar, parcial ou totalmente, ao 

caminho fatal dos casos descritos como Karoshi. No Brasil, vem sendo 

investigados os casos atrelados a mortes súbitas por sobrecarga de trabalho 

em decorrência de esgotamento físico dos trabalhadores. No presente estudo, 

destacam-se os casos concretos atrelados aos cortadores de cana de açúcar, 

que submetidos a condições análogas à de escravo – jornadas exaustivas em 

média de 12h/dia e a situações degradantes de trabalho – são vítimas de morte 

súbita pelo trabalho. Desta feita, pretende-se demonstrar que o trabalho 

exercido em condições análogas à de escravo nos canaviais do País pode levar 

ao Karoshi. Como, talvez, o efeito mais extremo do trabalho indigno: a perda 

do direito de viver. Para tanto, serão percorridos os caminhos que passam pela 

dignidade da pessoa humana e do trabalho decente para que se possa concluir 

o Karoshi, como uma realidade no Brasil, representando a violação “não só” 

da Constituição de 1988, como também, das normas regionais da OIT e as 

normas internacionais (em destaque, Declaração dos Direitos Humanos). 

Palavras-chave: Karoshi. Trabalho escravo contemporâneo. Canaviais 

brasileiros. 

                                              
1Advogada. Pós-graduada em Direito material e processual do Trabalho pelo Centro 
Universitário Newton Paiva. E-mail: bruna.baccara.adv@gmail.com  
Este artigo foi produzido sob a orientação de Roberta Dantas de Mello - Professora do 
Programa de Pós- Graduação da Newton Paiva em MBA de Direito do Trabalho 
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1 Introdução 

“Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, 
firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.” (GI 5,1). 

A história da humanidade possui uma mancha escura2. Foi marcada pela 

prática inocentada da escravidão, que foi por séculos prática corriqueira e 

benquista por diversos povos. Nos dias atuais, o trabalho escravo não é aceito 

pela sociedade: repudiado e criminalizado por tratados, por legislações 

internacionais e pelo ordenamento jurídico brasileiro, encontra-se presente 

sob o pseudônimo: escravidão contemporânea. 

No Brasil, a exploração da mão de obra escrava por diversos séculos 

ajudou a consolidar a economia imperial, porém, diversos resquícios 

escravocratas permanecem nos dias atuais. Por muitas vezes a CR/1988 sofre 

o desvirtuamento da sua materialidade, quando não violada, assim como as 

normas internas, regionais e internacionais que primam pela dignidade 

humana, de modo que em nome da lógica do capital, as pessoas são 

submetidas a condições degradantes e humilhantes. 

Logo, em pleno século XXI, o trecho da obra de 1883 permanece atual: 

“a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional 

do Brasil, bem como que são milhões que se acham nessa condição 

intermediária, que não é escravo, mas também não é cidadão”  (NABUCO, 2003, 

p. 58).   

As noções de dignidade e de cidadania são plenamente violadas diante 

da realidade brasileira dos trabalhadores cortadores de cana de açúcar, uma 

vez submetidos a condições análogas a de escravo, são vítimas de trabalho 

indigno, sofrem jornadas exaustivas, em média de 12 horas por dia e 

esgotamento físico e/ou mental, a ponto de serem vítimas de mortes súbitas, 

o que aniquila todo o avenço jurídico que se filtra na dignidade humana, 

destrói conquistas sociais e reforça o efeito mais extremo da escravidão 

contemporânea e do trabalho indigno: a perda do direito fundamental à vida.   

                                              
2Este termo foi utilizado no contexto da escravidão no Brasil, fato infeliz e ainda se fazendo 
presente, mesmo após a ‘abolição da escravatura’. 
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Ao longo dos séculos o Brasil não evoluiu integralmente com alguns 

costumes, pensamentos e práticas de sua sociedade, como se constata pelo 

explanado acima. Entretanto, a morte súbita pelo excesso de trabalho aniquila 

todo o avanço jurídico que se filtra na dignidade humana, destrói conquistas 

sociais e, reforça o efeito mais extremo da escravidão contemporânea e do 

trabalho indigno: como a perda do direito fundamental à vida.  

Deste modo, o presente estudo busca compreender se a morte súbita 

dos trabalhadores rurais nos canaviais brasileiros seria mais do que um efeito 

possível da neoescravidão a ponto de retratar o diagnóstico da síndrome de 

Karoshi no país. 

2 A Síndrome do Karoshi na Realidade Brasileira  

2.1 Conceito, origem e caracterização 

O termo Karoshi decorre de uma expressão japonesa e foi designado 

por Tetsunojo Uehata, médico do instituto de saúde pública, em junho de 1982. 

Há quem associe o termo à morte por overwork como também, no meio rural 

brasileiro à morte por birôla. Identifica a morte súbita (morte não esperada e 

não traumática) por excesso de labor, que se traduz em esgotamento físico 

e/ou mental do trabalhador, onde Karo possui o significado de excesso de 

trabalho e Shi refere-se à morte.3  

A prestação de trabalho exigida de forma superior à capacidade física e 

mental do trabalhador e para além dos seus limites humanos, como o trabalho 

que demanda grande esforço físico, prestação de serviços de forma contínua 

e intensa, jornadas de trabalho excessivas, habitualidade de horas extras, 

supressão de folgas (intervalos intrajornada e interjornada, descanso semanal 

remunerado e férias), metas de produção e outros fatores que quebram o 

                                              
3 O primeiro caso de morte súbita registrado no Japão por excesso de trabalho foi no ano de 
1969, com a morte por infarto de um trabalhador de 29 (vinte e nove) anos. 
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ritmo biológico (turnos de revezamento e jornada noturna), podem levar, 

parcial ou totalmente, ao caminho da morte súbita por Karoshi.4 

Logo, o Karoshi leva a um caminho fatal: “estresse, fadiga, exaustão e 

morte”. Inicialmente, o trabalhador sofre supressão do seu descanso, em 

seguida, passa a enfrentar o estresse, a resistência como resposta do 

organismo, o desgaste do organismo e da exaustão, entra em colapso que o 

leva à morte súbita (CHEHAB, 2013, p. 155). 

No Japão, os óbitos frutos do Karoshi se percebem atrelados ao modelo 

japonês de produção e gestão, o toyotismo. Ainda, os japoneses possuem o 

costume de “doar” trabalho para as empresas, independentemente de 

remuneração. Se não bastasse, a legislação japonesa autoriza que empresas e 

sindicatos negociem horas extraordinárias além do limite legal, sendo as 

respectivas jornadas laborais estendidas de forma ilimitada.5 Evidentemente, 

o Karoshi pode estar presente em outros sistemas de produção, mas no 

capitalismo não resta dúvida da sua grande probabilidade, diante do almejo 

ao lucro a qualquer custo. 

Obviamente, o Karoshi não está presente somente nas relações de 

trabalho no Japão, em muitos países existe uma dificuldade na identificação 

da causa mortis do trabalhador vítima de Karoshi, por não existir um critério 

estabelecido para a identificação da relação da morte com o excesso de 

trabalho, de maneira que muitas vezes os óbitos são associados a patologias 

pré-existentes – coronária, isquêmica ou cérebro vascular – que não estão 

diretamente relacionadas com o trabalho. As principais causas de morte 

associadas ao Karoshi no mundo são ataques cardíacos, acidentes vasculares 

cerebrais, trombose, infarto cerebral, infarto agudo do miocárdio, insuficiência 

cardíaca. 

Independente da identificação da doença que levou à morte súbita, o 

fato é que o Karoshi não é morte súbita no âmbito de trabalho (no trabalho), 

                                              
4Inclusive, os exemplos citados são reconhecidos na literatura médica como principais causas 
da fadiga, que pode ser definida como uma condição de grande desgaste que segue um 
período de esforço, que ocasiona dentre outros sintomas, a diminuição da capacidade de 
laborar. 
5 Na prática, geralmente as horas extras não são remuneradas e recebem tratamento 
equiparado a trabalho voluntário. 
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mas sim, decorre da sobrecarga do próprio trabalho, que exibe um esforço 

físico extremamente intenso, gera um colapso fisiológico que ocasiona 

ulteriormente morte súbita, cumpre destacar que não importa se o 

trabalhador veio a óbito, pois se a sobrecarga pelo trabalho foi à causa 

geradora do falecimento do trabalhador, seja causa única ou concausa, a 

síndrome se encontra diagnosticada. Neste sentido, no ano de 2003, a OIT 

emitiu relatório em que reconheceu o Karoshi como causa de morte 

relacionada ao excesso de trabalho, como também, em sua convenção de 

número 187 adverte aos países que estes adotem políticas nacionais de 

prevenção de acidentes do trabalho, o que pode ajudar na diminuição dos 

casos de morte súbita entre os empregados. Nesse sentido, no dia 24 de julho 

de 2007, o Japão ratificou a referida convenção, sendo o primeiro país do 

mundo a ratificá-la. 

2.2 O registro do Karoshi no Brasil  

No Brasil não existem dados que demonstrem e comprovem a 

quantidade de trabalhadores mortos vítimas da síndrome Karoshi. No entanto, 

há estatísticas que demonstram que aproximadamente dos 205 (duzentos e 

cinco) acidentes de trabalho em 2011 decorreram de mortes súbitas por causas 

desconhecidas, o que representa o índice de 7,1% das fatalidades acidentárias. 

Sendo assim, não há como afirmar que essas mortes advieram de excesso de 

trabalho, afinal, o código de Classificação Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID) indica apenas que se trata de causas 

não conhecidas. De toda forma, há um esforço pelo reconhecimento da 

síndrome de Karoshi não só pela sociedade, como também, no âmbito do 

poder judiciário.6 

E mais, conforme será tratado, há decisão emblemática do TRT3 que 

associa a síndrome de Karoshi ao trabalho nos canaviais. 

                                              
6 Neste sentido, consultar processo 00648-2006-028-03-00-9 da 3ª  vara da cidade de 
Betim/MG, ao qual o TRT 3, mostra a importância do tema tratado na referida ação, a morte 
súbita de um trabalhador por excesso de trabalho, e no dia 30 de junho de 2008, o referido 
litígio recebeu o selo “TEMA RELEVANTE”. 
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No entanto, no Brasil, não existe qualquer manual ou legislação que 

identifique e classifique os casos de morte súbita de trabalhadores como 

sendo casos específicos de Karoshi, o que ratifica o entrave de identificação 

da síndrome. O decreto 3.048/99, que regulamenta a lei de número 8.213/91, 

prevê que existem fatores de risco relacionados com doenças ocupacionais. 

Contudo, patologias coronária, isquêmica e cérebro vascular não possuem 

previsão legal como sendo doenças relacionadas com o trabalho. Sendo assim, 

a única forma de conseguir comprovar a caracterização da morte pelo trabalho 

como sendo síndrome de Karoshi se dá, ao menos, da existência do nexo 

causal entre trabalho e morte. 

Desta feita, fica evidente que a comprovação da morte Karoshi no Brasil 

encontra obstáculos também no ramo jurídico. 

3 Da Condição Análoga à de Escravo nos Canaviais Brasileiros ao Karoshi  

O Brasil possui uma triste realidade: 43.428 (quarenta e três mil 

quatrocentos e vinte e oito) trabalhadores foram resgatados vítimas de 

trabalho escravo contemporâneo entre os anos de 2003 a 2017, conforme 

banco de dados do Ministério Público do Trabalho. 

Infográfico sobre o trabalho escravo moderno  
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Fonte: Repórter Brasil, 2016. 

O meio rural, dos canaviais brasileiros, se encontra entre um dos setores 

que mais contratam mão de obra em condições análogas à de escravo no 

Brasil. Os cortadores de cana de açúcar, em sua grande maioria, são migrantes 

de outros Estados do país ou moradores das periferias de localidades 

próximas, sendo jovens, em maioria do sexo masculino e são contratados para 

exercerem trabalho temporário.  

Os trabalhadores do setor do agronegócio do açúcar e do álcool 

encontrados, via de regra, como trabalhadores temporários, exercem 

situações degradantes de trabalho: vivem em péssimas condições de moradia, 

recebem em sua grande maioria equipamentos para o exercício do trabalho, 

deslocam-se em transportes sem segurança adequada e recebem 

remuneração proporcional à produção. 

Sendo o salário dos trabalhadores do setor canavieiro pago por 

produção esses trabalhadores laboram à exaustão, exercendo jornadas de 

trabalho desgastantes e desumanas, em média 12 (doze) horas por dia, (há 

registros de casos de até 18 horas diárias) conforme se depreende do relatório 
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fruto de missão realizada no município de Araraquara/SP, pela Relatoria 

Nacional. 

Então, a exaustão dos cortadores de cana de açúcar pode conduzir ao 

óbito, já que: 

[...] a quantidade cortada por dia por trabalhador depende 
exclusivamente de sua força e habilidade na execução desse 
conjunto de atividades; portanto, a quantidade de cana cortada não 
varia de acordo com a necessidade da usina em produzir açúcar e 
álcool, mas depende apenas da habilidade do trabalhador e da sua 
necessidade em cortar mais para ganhar mais. O ganho do 
trabalhador durante a safra de cana deve ser suficiente para manter 
o seu sustento e o de sua família durante todo o ano, pois na 
entressafra há o risco de não ter trabalho, em função da falta de 
demanda de trabalhadores pelas usinas. O cortador de cana pode ser 
comparado a um atleta corredor fundista, de longas distâncias, e não 
a um corredor velocista, de curtas distâncias. Os trabalhadores com 
maior produtividade não são necessariamente os que têm maior 
massa muscular, tão necessária aos velocistas; para os fundistas, é 
necessário ter maior resistência física para a realização de uma 
atividade repetitiva e exaustiva, realizada a céu aberto, sob o sol, na 
presença de fuligem, poeira e fumaça, por um período que varia entre 
8 e 12 horas. (...) Além de todo este gasto de energia andando, 
golpeando, agachando-se e carregando peso, o trabalhador utiliza 
uma vestimenta composta de botina com biqueira de aço, perneiras 
de couro até o joelho, calças de brim, camisa de manga comprida 
com mangote, de brim, luvas de raspa de couro, lenço no rosto e 
pescoço e chapéu, ou boné, quase sempre sob sol forte. Esse 
dispêndio de energia sob o sol, com esta vestimenta, faz com que os 
trabalhadores suem abundantemente e percam muita água e junto 
sais minerais, levando à desidratação e à frequente ocorrência de 
câimbras. As câimbras começam, em geral, pelas mãos e pés, 
avançam pelas pernas e chegam ao tórax; elas são chamadas pelos 
trabalhadores de birola e provocam fortes dores e convulsões, dando 
a impressão de que o trabalhador está tendo um ataque nervoso. 
Para conter as câimbras, a desidratação e a birola, algumas usinas 
levam para o campo e ministram aos trabalhadores soro fisiológico 
e, em alguns casos, suplementos energéticos, para a reposição de 
sais minerais. Em outros casos, os próprios trabalhadores, ao 
chegarem à cidade, procuram os hospitais onde lhes é ministrado 
soro diretamente na veia (ALVES. 2006, p. 95). 

Assim, os cortadores de cana se submetem ao trabalho desumano, 

vivem em situações análogas à de escravidão, sofrem acidentes gravíssimos 

de trabalho, com mutilações severas e chegam muitas vezes ao óbito como 

vítimas de Karoshi. Em suma, no caso dos cortadores de cana, não se luta 

somente “(...) por uma vida cheia de sentido dentro e fora do trabalho, 

infelizmente ainda é necessário lutar por algo ainda mais básico: pelo direito 
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de não morrer em decorrência do excesso de trabalho (...)” (VERÇOZA, 2016, p. 

176).    

Além do esforço de trabalho desumano para garantir uma melhor 

remuneração, os trabalhadores são vítimas de fraudes das empresas na 

pesagem da quantidade de cana de açúcar cortada, ocasionando, assim, a 

redução da remuneração que seria devida por direito: 

(...) Além da incerteza e falta de controle quanto à medição da cana 
cortada, ainda existe o desconhecimento do preço que será recebido 
pelo metro, pois o cálculo que converte toneladas em metro e que, 
portanto, determina o preço do metro, é feito por técnicos da usina. 
Conforme entrevistas realizadas com trabalhadores canavieiros, em 
Alagoas, na maioria das vezes o trabalhador conhece o valor do 
metro apenas no final do dia de trabalho, sem ter controle nenhum 
sobre o cálculo feito pela usina. Se o salário por produção já tem por 
característica intensificar a produtividade do trabalho, quando o 
trabalhador não tem controle da quantidade produzida e do valor 
que receberá por seu trabalho, essa característica tende a ser 
ampliada (...). (...)a fraude é também um expediente muito utilizado. 
Além da imprecisão na medição dos metros de cana cortados, ainda 
ocorrem fraudes na conversão das em toneladas metros. Os 
trabalhadores não têm controle sobre a pesagem da cana e sobre o 
cálculo que converte toneladas em metros. Alguns trabalhadores nos 
relataram que a fraude mais significativa está na pesagem (...) 
(VERÇOZA, 2016, p. 100; 108). 

O perfil dos trabalhadores e as condições de trabalho indignas a que 

são submetidos é praticamente equivalente nos canaviais de todo Brasil e o 

pagamento proporcional à produção é o principal causador do grande excesso 

de trabalho que causa o Karoshi. 

Nesse sentido, em decisão emblemática também do Tribunal Regional 

do Trabalho da 3ª região, foi julgado que: 

Ementa: HORAS EXTRAS. SALÁRIO POR PRODUÇÃO. CORTE DE CANA. 
Embora o reclamante receba por produção, no corte de cana, por 
implicar atividade eminentemente prejudicial à saúde do 
trabalhador, não há que se falar na aplicação da Súmula 340 do TST, 
conforme a nova redação da OJ Nº 235 DA SBDI-I. O pagamento de 
salário por produção nesse tipo de atividade representa verdadeira 
injustiça social tendo em vista que dados apontam para a existência 
do grande número de trabalhadores que morrem por exaustão em 
razão do excesso de trabalho ("karoshi"). Especialistas comparam a 
elevação da temperatura corporal desses trabalhadores com as dos 
atletas de alto rendimento. Não se pode esquecer ainda que o 
trabalho desempenhado é braçal e envolve o emprego de força 
muscular, exposição ao sol, jornadas excessivas, período de 
descanso diminuído, acrescido ainda do grande peso que carregam 
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em razão dos EPIs. Esses trabalhadores muitas vezes são subnutridos 
e não têm a alimentação propiciada aos atletas de alto rendimento, 
sendo preocupante o fornecimento de soro fisiológico, energéticos e 
outras substâncias durante as suas atividades para melhorar o 
desempenho. Dados apontam, ainda, que tendem a se aposentar por 
invalidez precocemente, o que também torna esse problema uma 
questão social. Por tudo isso o pagamento do salário por produção 
aos cortadores de cana deve ser repudiado em respeito à dignidade 
da pessoa humana e à justiça social (RECURSO ORDINARIO 
TRABALHISTA, 0000438-84.2011.5.03.0146, TRT-3, 30/05/2012). 
Destaque meu.  

Uma vez que, os cortadores de cana de açúcar do Brasil vivem em 

situações degradantes, podemos intitulá-los como escravos contemporâneos, 

pois, de acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro, o trabalho escravo 

moderno é caracterizado como sendo o que “submete o indivíduo a trabalhos 

forçados ou jornadas exaustivas, sujeitando-o a condições degradantes de 

trabalho ou restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 

dívida contraída com o empregador ou preposto” (BRASIL, 1940). 

Já à luz do direito do trabalho brasileiro, Jairo Lins de Albuquerque 

Sento-Sé afirma que:  

Nesta esteira, poderíamos conceituar o trabalho escravo 
contemporâneo, na zona rural, como sendo aquele em que o 
empregador sujeita o empregado a condições de trabalho 
degradantes, inclusive quanto ao meio ambiente em que irá realizar 
a sua atividade laboral, submetendo-o, em geral, a constrangimento 
físico e moral, que vai desde a deformação do seu consentimento ao 
celebrar o vínculo empregatício, passando pela proibição imposta ao 
obreiro de resilir o vínculo quando bem entender, tudo motivado 
pelo interesse mesquinho de ampliar os lucros às custas da 
exploração do trabalhador (SENTO-SÉ, 2001, p. 27). 

O interesse avarento de adquirir mais lucros às custas da exploração 

dos trabalhadores desencadeou a reforma trabalhista no Brasil, como 

também, recente portaria do Ministério do Trabalho (portaria MTB nº 1129 de 

13/10/2017) que destrói a noção de condição análoga à de escravo e 

obstaculiza a sua fiscalização. 

O trabalho escravo contemporâneo reduz o trabalhador a mero objeto 

para auferir lucro, a ponto de transformá-lo em vítima de síndrome de Karoshi 

nos canaviais do Brasil. 
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Consoante às fortes evidências apresentadas fica explicito que existem 

casos de Karoshi no Brasil, com destaque fala o trabalho exercido em 

condições análogas à de escravo nos canaviais. Certamente, existem outras 

áreas profissionais atingidas por essa “tendência” de adoecimento. Com a 

reforma trabalhista, esta trágica realidade deverá aumentar e, possivelmente 

generalizar os casos de síndrome de Karoshi no país, pois o que era “exceção” 

pode passar a ser regra. 

4 A Interlocução entre a Síndrome Karoshi e a Neoescravidão: 

  O trabalho escravo contemporâneo e o seu possível efeito de síndrome 

de Karoshi é uma das piores formas de violação da dignidade humana, o 

princípio da dignidade humana se encontra consagrado notadamente na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, se revela como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito e é o eixo gravitacional da 

CR/1988 e de todo ordenamento jurídico brasileiro.  

Já a Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui várias 

Convenções protetivas dos males oriundos do excesso de labor e do trabalho 

decente. 

5 Conclusão 

Na realidade brasileira o diagnóstico de síndrome de Karoshi encontra 

diversos óbices. No entanto, na prática, há várias vítimas desta doença que 

leva à morte súbita. Entre as vítimas, encontram-se os trabalhadores dos 

canaviais brasileiros que são tratados em condições análogas à de escravo. 

Além de todos os prejuízos físicos, psíquicos e materiais, a 

neoescravidão imposta aos cortadores de cana no Brasil conduz, talvez, ao 

ápice do trabalho indigno: a morte súbita por excesso de trabalho. 

Portanto, no cenário brasileiro, a síndrome de Karoshi retrata a 

exploração do trabalho indigno nos canaviais brasileiros. 
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O TRABALHO ESCRAVO NA INDÚSTRIA DA MODA: A RESPONSABILIDADE 
JURÍDICA A PARTIR DA PERSPECTIVA DA CADEIA DE PRODUÇÃO DA “FAST 

FASHION” 

Tatiana Avelar Pinto Gomes1 

Resumo: O artigo aborda a responsabilidade jurídica das varejistas de fast 

fashion como meio de combater a exploração do trabalhador na cadeia 

produtiva. Esse modelo de produção dificulta o combate ao trabalho escravo, 

pois, muitas vezes, a prestação do serviço ocorre de modo informal e 

domiciliar. Além disso, frequentemente apenas a fábrica é responsabilizada 

pelas violações e as grandes marcas permanecem ilesas, razão pela qual 

continuam a utilizar dessa mão de obra e a manter a estrutura exploratória. 

Compreende-se, ainda, que o modelo de produção de moda rápida estimula o 

consumismo e incentiva a exploração do trabalhador, na medida em que 

demanda a redução dos preços e dos custos de produção e a alta variabilidade 

de produtos. Pretende-se demonstrar que a ampliação da responsabilidade 

jurídica para as empresas de fast fashion sobre a cadeia produtiva seria uma 

medida juridicamente válida e eficaz de combate ao trabalho escravo.  

Palavras-chave: Moda rápida. Trabalho escravo. Responsabilização jurídica. 

Cadeia de produção. 

1 Introdução 

O setor têxtil tem destaque no contexto econômico brasileiro, sendo o 

segundo setor com maior número de trabalhadores da indústria de 

transformação no país. Cerca de 1,5 milhão de pessoas trabalham diretamente 

para a indústria da moda e 8 milhões o fazem indiretamente (ABIT, 2017). 

Estima-se que cerca de 20% da moda brasileira seja fabricada nos moldes de 

produção em massa, a baixos custos e alta velocidade, conhecida como fast 

fashion (GOMES, 2016). 

                                              
1 Graduanda no curso de Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.  



Escritos Sobre Trabalho Escravo Contemporâneo 
 

307 

O fast fashion, que inicialmente se tratava de um modelo de produção, 

se tornou um ramo da indústria da moda. Esse sistema, que surgiu há cerca de 

20 anos, cresceu exponencialmente na década de 2000. 

Conforme demonstra o ranking divulgado pelo instituto IBEVAR (2015), 

as marcas de varejo atuantes no Brasil que obtiveram maiores faturamentos 

em 2015 adotam o modelo de moda rápida.  

Ainda, de acordo com o ranking divulgado pela Revista Forbes, as dez 

maiores companhias da indústria da moda em 2017 são a Christian Dior, a Nike, 

o grupo Inditex (proprietário da Zara), a TJX Companies (proprietária da TJ 

Maxx), a Adidas, o grupo Kering (proprietário da Gucci), a H&M, a Fast Retailing 

(proprietária da Uniqlo), a VF Corporation e a Ross (FORBES, 2017). Percebe-se 

nesse rol a presença de várias marcas que se utilizam justamente do sistema 

de produção fast fashion.  

Para minorar os custos, as empresas de fast fashion tendem a terceirizar 

o sistema de produção. A conjuntura dessa produção dá azo à adoção de 

medidas antiéticas de redução das despesas de manufatura, tais como a 

utilização de fábricas no estilo sweatshop2, que não observam a proteção dos 

direitos dos trabalhadores e a dignidade humana. Em alguns casos, a mão de 

obra utilizada é sujeita a condições análogas às de escravo, tais como jornadas 

exaustivas e condições degradantes de trabalho. 

Os lucros robustos dessas empresas acabam sendo produzidos às 

custas do trabalhador, que é o elo mais vulnerável da cadeia. 

A cadeia de produção dos bens comercializados pelas varejistas de fast 

fashion tende a ser longa e abarcar diversos fornecedores informais, o que pode 

contribuir para a precarização do trabalho. Além disso, apesar de se beneficiar 

da exploração da mão de obra, por vezes as grandes empresas não são 

responsabilizadas pelas violações ocorridas na cadeia de suprimentos e, 

assim, continuam a manter essa estrutura exploratória. 

Diante dessa situação, pretende-se analisar o trabalho escravo na 

cadeia de produção das empresas de fast fashion, bem como defender que o 

                                              
2 Sweatshop é o termo em inglês adotado para definir as fábricas, normalmente voltadas para 
a costura de roupas, que submetem os seus trabalhadores a longas jornadas, baixos salários, 
condições de trabalho insalubres, etc. 
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seu combate passa pela responsabilização jurídica dessas grandes empresas, 

sendo esse o meio mais eficaz para ensejar a redução da utilização da mão de 

obra escrava por esse setor. 

2 O modelo fast fashion e o consumo na indústria da moda 

O modelo de produção conhecido como fast fashion surgiu entre a 

década de 1990 e meados da década de 2000. Inicialmente, tratava-se de 

produzir de forma veloz, de modo a possibilitar que o produto final fosse 

desenhado, confeccionado e comercializado em um curto período de tempo e 

estivesse sempre adequado às tendências mais recentes da moda. Na 

indústria da moda, o fast fashion seria o sistema equivalente ao fast food. 

Esse modelo possibilitou a fabricação de diversas coleções por ano, ao 

invés de apenas duas – tradicionalmente, as marcas de vestuário desenvolvem 

coleções anuais de outono/inverno e primavera/verão. Enquanto no segmento 

da moda rápida o lançamento de uma nova coleção acontece após poucas 

semanas, na indústria tradicional despende-se cerca de 10 a 14 meses na 

criação de uma nova coleção (SENHORAS; FERREIRA, 2016). 

Diante dessa nova configuração de alta rotatividade de produtos, as 

grandes empresas do segmento passaram a utilizar como estratégia a 

comercialização de peças de vestuário por baixos preços, a fim de garantir que 

o consumo aumentasse. Percebeu-se que, se forem frequentemente ofertados 

novos produtos por valores diminutos, o consumidor compra mais e com 

maior frequência.  

O modo de consumo da população em geral sofreu diversas 

transformações a partir do período que sucedeu o fim da Segunda Guerra 

Mundial. Findada a escassez dos bens de consumo, surgiu a necessidade de 

reestabelecimento do mercado e de fortalecimento do capitalismo, razão pela 

qual a mídia passou a incentivar o consumo, principalmente feminino. Os 

veículos midiáticos da época – principalmente as revistas e o cinema - 

auxiliaram na criação da imagem da dona de casa glamourosa e bem vestida. 

O mercado da moda, que até então seguia o molde “haute-couture” (alta 
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costura), foi fortalecido pelo surgimento do “prêt-à-porter” (roupas 

compradas prontas), que facilitou o consumo (TRINDADE; SOBRINHO, 2009). 

Já no final do século XX e início do século XXI, com o surgimento do 

modelo fast fashion, novamente a indústria da moda sofreu significativas 

mudanças. A situação é evidenciada quando se observa que a moda, até então, 

era marcada por uma divisão em décadas, enquanto, atualmente as 

tendências são muito mais voláteis. As roupas passaram a ser consideradas 

itens que se tornam facilmente obsoletos e devem ser constantemente 

substituídos. 

As empresas do segmento fast fashion utilizam como estratégia para 

majorar seus lucros a criação, nos consumidores, do hábito de comprar. A 

promessa de novos produtos em curtos prazos faz com que os consumidores 

retornem sempre às lojas e os baixos preços os fazem comprar com maior 

frequência (LAMBERT, 2014). Uma vez que as grandes redes varejistas que 

adotam esse sistema transformam tendências em coleções disponíveis em 

suas lojas de forma muito veloz, oferecendo variedade e preços atrativos, as 

peças de vestuário são comercializadas como se fossem produtos descartáveis. 

Sob a alegação de possibilitar a democratização da moda, discurso fortemente 

veiculado pelas empresas desse segmento, acabou-se por promover o 

consumo exorbitante. A relação do consumismo, característico da sociedade 

atual, com o fast fashion é de mútuo benefício: a moda rápida incentiva o 

consumismo, que, por sua vez, demanda que a oferta dos bens seja frequente 

e acessível. 

O sucesso desse modelo de negócios promoveu sua rápida difusão. A 

moda rápida conquistou parcela significativa da indústria, uma vez que 

permite lucratividade robusta e é perfeitamente adequada à sociedade 

contemporânea, enquanto era digital – a rapidez na produção é compatível 

com a rapidez da informação. 

Dentre as estratégias adotadas por essas companhias ainda estão a 

criação de marcas de varejo com forte apelo publicitário na internet, a 

manutenção de estoques diminutos, a redução do número de vendedores nas 

lojas, a internacionalização da produção e do comércio e a fabricação do 
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produto de forma externalizada, através da terceirização da cadeia de 

produção. 

Em geral, no modelo fast fashion estão presentes operações fortes de 
empresas capazes de se adaptar ao mercado de maneira rápida e 
eficiente, tanto, por meio de controle de cadeia de produção e 
relação direta com seus fornecedores, quanto, por meio de fortes 
canais mercadológicos de comunicação e fidelização de clientes, o 
que repercute em forte dinamização na indústria da moda mundial 
(SENHORAS; FERREIRA, 2016, p. 5). 

Para assegurar o dinamismo da produção, a manutenção dos preços 

baixos e o aumento dos lucros, é necessário que a produção seja veloz e tenha 

baixos custos. Ocorre que a redução de custos acontece, na maioria das vezes, 

por meios antiéticos, como através da exploração de mão de obra barata e da 

contratação de oficinas que operam sob o sweating system. 

Lambert (2014) explica que as empresas de fast fashion cortam custos 

da manufatura contratando fábricas que usam materiais de baixo custo, 

pagam salários diminutos aos trabalhadores e não investem na segurança de 

suas instalações. 

Nesse sentido, muitas vezes os trabalhadores da cadeia de produção das 

marcas de fast fashion são submetidos a condições análogas às de escravo, 

cumprindo jornadas exaustivas, trabalhando em condições degradantes e até 

mesmo tendo sua liberdade cerceada. 

3 A cadeia de produção no modelo fast fashion 

A cadeia de suprimento das marcas que operam nos moldes de fast 

fashion apresentam como principais características a velocidade, a 

flexibilidade e a desconcentração da produção. As fases de design, produção, 

logística e distribuição em lojas são estruturadas para possibilitar uma rápida 

resposta aos anseios do consumidor (SILVA; VENANZI; PAIXÃO, 2011). 

A fim de reduzir custos e flexibilizar a produção, as empresas do 

segmento externam a produção, utilizando de grandes redes de fornecedores, 

espalhados por todo o mundo, principalmente para locais onde a mão-de-

obra é mais barata. Nesse contexto, os critérios adotados para a escolha dos 
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fornecedores são o preço, a flexibilidade e o tempo de entrega. Habitualmente, 

as marcas mantêm uma linha de produção nos países onde o custo é mais 

baixo, para que sejam produzidas as peças básicas, e uma nos países onde 

estão localizados os consumidores, onde são produzidas as peças mais 

sensíveis às tendências, garantindo, assim, respostas rápidas ao mercado 

(SILVA; VENANZI; PAIXÃO, 2011). 

As grandes varejistas contratam outras empresas como fornecedoras, 

que por sua vez subcontratam fábricas menores, mas são as primeiras que 

detêm o controle sobre a produção. 

De longe são estabelecidas grande parte das regras que deverão ser 
seguidas pelas empresas subsidiárias: seja as estratégias de 
produção, seja as de mão de obra. Quem determina os preços e 
prazos, quem estabelece como será o produto, suas cores, seu 
design, formato, não é a empresa subcontratada. Normalmente ela 
trabalha somente para alguns, e só assim, com uma inserção 
subordinada aos interesses dos grandes grupos, é que as pequenas 
e médias empresas podem sobreviver nesse mercado globalizado 
(CURVO; OLIVEIRA, 2015, p. 27). 

Como demonstram MAGALHÃES; CARLESSO; NEGRÃO (2015), a produção 

de moda no Brasil depende de pequenas empresas, que muitas vezes são 

irregulares e não arcam com suas obrigações trabalhistas e tributárias. 

Buscando lucrar sem aumentar os custos, essas empresas tendem a se 

estruturar no modelo do sweating system e a submeter os trabalhadores a 

condições análogas à de escravo.  

3.1 As confecções 

As confecções são empresas que realizam o desenvolvimento dos 

produtos, a modelagem, o corte, a costura, a estamparia e, em alguns casos, a 

embalagem. Em geral, são empresas de porte pequeno, que enfrentam 

dificuldades para operacionalizar a sua produção e se adequarem às 

demandas do mercado. Cerca de 90% das confecções brasileiras são pequenas 

ou microempresas e 60% têm menos de cinco pessoas ocupadas (MAGALHÃES; 

CARLESSO; NEGRÃO, 2015). 

Essas empresas são contratadas como fornecedoras na cadeia de 
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suprimento das redes de fast fashion e contratam outras empresas para 

costurar as peças de vestuário. Segundo MAGALHÃES; CARLESSO; NEGRÃO 

(2015, p. 13), “A maioria das confecções terceirizam as operações que utilizam 

mão de obra intensiva, principalmente no serviço de costura, que é realizado 

por pequenas empresas chamadas de oficinas ou facções”. 

Desse modo, forma-se uma cadeia de subcontratação de prestação de 

serviços. Isso ocorre por diversas razões, tais como a dificuldade das 

confecções em cumprir os prazos acirrados impostos pelas contratantes e a 

necessidade de reduzir custos, que é própria ao sistema fast fashion. 

3.2 As oficinas de costura 

As oficinas de costura são, em grande maioria, pequenas empresas – em 

regra, têm até 30 empregados – e são fruto do processo de terceirização da 

produção, participando da cadeia de suprimentos das grandes varejistas como 

fornecedoras das confecções (MAGALHÃES; CARLESSO; NEGRÃO, 2015). A prática 

habitual das confecções é enviar os tecidos já cortados para as oficinas de 

costura, que produzem um determinado número de peças de vestuário iguais, 

de forma que a costura dos modelos de roupas é dividida entre as diversas 

fornecedoras. 

Essas empresas muitas vezes operam de modo clandestino, possuem 

baixo nível tecnológico e gestão precária, de forma que enfrentam 

dificuldades para se adequar às mudanças do mercado. Como têm pequeno 

porte, tendem a possuir poucos clientes, fato que, somado à sua estrutura 

rudimentar, faz com que as oficinas absorvam de forma contundente os 

problemas de instabilidade do mercado das confecções (MAGALHÃES; 

CARLESSO; NEGRÃO, 2015). Ademais, em razão do grande volume dos pedidos, 

as oficinas de costura muitas vezes têm dificuldade para cumprir os prazos de 

entrega dos produtos. 

Uma vez que são as responsáveis pelo serviço de costura das peças, 

etapa da cadeia produtiva que demanda mão-de-obra intensiva, as oficinas 

buscam aumentar seus lucros a partir da diminuição dos gastos com pessoal e, 

assim, reduzem o contingente de trabalhadores. Essa situação resulta em 
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sobrecarga dos trabalhadores, que cumprem jornadas extenuantes para 

atender às metas. 

Verifica-se que é nessa etapa da cadeia de fornecimento das redes 

de varejo fast fashion que são encontrados a maior parte dos casos de 

trabalho escravo. 

3.2.1 O sweating system 

Estima-se que, somente no Estado de São Paulo, entre 8 mil a 12 mil 

oficinas de costura funcionam nos moldes do sweating system (HAERTEL et. al, 

2017), descrito por Bignami (2011) como um sistema no qual os trabalhadores 

residem e laboram no mesmo local, sob condições de extrema opressão, 

sujeitos a jornadas exaustivas, estrutura extremamente precária e salários 

miseráveis. As fábricas nas quais se desenvolve esse sistema são chamadas de 

sweatshops. O trabalho nesses locais ainda envolve imigração ilegal, servidão 

por dívida e restrição da liberdade de locomoção, situação percebida em 

diversas oficinas de costura na região metropolitana de São Paulo. 

Muitos dos trabalhadores imigrantes que se encontram em situação 

irregular no país acabam forçados a trabalhar em condições degradantes nas 

oficinas de costura, tanto para arcarem com as dívidas da viagem, quanto em 

razão de terem seus documentos de identificação apreendidos, sofrerem 

ameaças psicológicas e terem sua liberdade de locomoção cerceada (CAMPOS; 

HUIJSTEE; THEUWS, 2015; HAERTEL et. al, 2017). O trabalho nas oficinas 

estruturadas como sweatshops pode atrair esses trabalhadores por não exigir 

qualificação nem domínio da língua, ser negociado no país de origem, contar 

com trabalhadores conterrâneos e oferecer moradia, mesmo que precária.  

Rossi (2005) explica que a rotina dos trabalhadores bolivianos – que, em 

sua maioria, se encontram em situação ilegal no país – chega a incluir cerca 

de 18 horas de trabalho diário. As oficinas nas quais esses imigrantes 

trabalham funcionam no sistema sweatshop e possuem estrutura deficitária, 

onde não há circulação de ar e as janelas ficam fechadas. A fiação é exposta, 

as condições de higiene são precárias e as refeições e despesas com água, luz 

e moradia são descontadas no pagamento. Os trabalhadores muitas vezes 
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moram na própria oficina e dormem em colchões estendidos ao lado das 

máquinas de costura. O intervalo para as refeições é de cerca de 20 minutos. 

São adotadas, ainda, estratégias como manter os trabalhadores virados para 

a parede, para que não se distraiam com os colegas, e reproduzir músicas em 

volume alto, para coibir a comunicação entre os trabalhadores. Muitas famílias 

vivem nesses locais e, por vezes, crianças também trabalham nas oficinas. 

Nesses locais, não são observados padrões de ergonomia e segurança 

do trabalho, o mobiliário é improvisado, o armazenamento e descarte da 

matéria-prima e resíduos é feito de forma inadequada e os limites temporais 

máximos para o trabalho são descumpridos (KROST, 2015). Como não há 

investimento em saúde e segurança, o risco de que os trabalhadores 

desenvolvam doenças é aumentado; a vida do trabalhador na sweatshop se 

torna extremamente degradante (BIGNAMI, 2011). Verifica-se ainda que, em 

decorrência da fiação elétrica exposta, é comum a ocorrência de incêndios 

nesses locais, que muitas vezes têm consequências fatais. 

A organização dessas fábricas em residências ainda dificulta a 

intervenção do Estado e o controle da jornada de trabalho. Essas oficinas, 

inclusive, se disfarçam de fábricas domésticas para burlar a aplicação dos 

direitos trabalhistas (BIGNAMI, 2011). Essa situação, que ocorre em toda a 

indústria da moda, é exponenciada no segmento fast fashion (CONTINO, 2012). 

3.2.2 O contrato de facção 

De modo geral, as sweatshops adotam contratos de natureza civil de 

prestação de serviços, apesar de estarem presentes todos os elementos 

caracterizadores da relação de emprego.  

Nesse modelo, o trabalhador absorve o sistema de produção e recebe 

remuneração por peça de roupa produzida, competindo com os demais por 

mais trabalho e dinheiro (BIGNAMI, 2011). O risco do empreendimento é 

dividido entre o patrão e o trabalhador, uma vez que esse recebe na medida 

do que produz. Ao externalizar a produção, por meio de grandes cadeias de 

suprimentos, os empregos se transformam em relações civis. Relativiza-se, 

portanto, a relação de emprego, transformando-a em trabalho informal, no 
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qual não são observados os direitos trabalhistas (CABRERA; WOLFF, 2013). 

Como expõe Lima (2009, p. 224), apenas 11% das trabalhadoras de facções 

indicam ter acesso aos direitos trabalhistas e instrumentos de amparo social. 

No contexto da cadeia de produção da fast fashion, o contrato de facção 

é muitas vezes utilizado como meio para burlar a legislação trabalhista, sem 

que haja de fato o exercício da livre iniciativa. Sob a falácia do 

empreendedorismo e da liberdade contratual, esconde-se a subordinação dos 

trabalhadores às empresas que os subcontratam (CABRERA; WOLFF, 2013) e a 

supressão de direitos. 

Salienta-se que a adoção do contrato de facção não configura, por si só, 

exploração ao trabalhador. Ocorre que no âmbito das oficinas de costura, o 

pagamento por peça produzida é utilizado para fraudas a relação de trabalho 

existente.   

Nesse contexto, ressalta-se que o contrato de natureza civil fraudulento, somado à 

clandestinidade e ao trabalho em ambiente residencial, organizado no molde 

de sweatshop, acaba dando azo à sujeição do trabalhador à condição de 

escravo. 

Ademais, diante das remunerações baixíssimas, por vezes os 

trabalhadores se veem obrigados a laborar por longas horas, que são 

necessárias para que os obreiros obtenham remuneração suficiente para 

garantir o mínimo necessário à subsistência, bem como para que a oficina 

cumpra os prazos de entrega fixados. Exige-se que cada trabalhador produza 

entre 100 e 150 peças de roupa por dia e recebe cerca de R$0,60 por peça 

produzida (HAERTEL et. al, 2017). Verifica-se, pois, que os contratos de facção, 

além de fraudarem a relação trabalhista, resultam em pressão extrema sobre 

os trabalhadores.  

Como esclarece Bignami (2011), o contrato civil acaba por esconder 

relações de escravidão, uma vez que a sujeição do trabalhador a condições 

análogas à de escravo é mascarada pela aparente legalidade contratual, 

resultando em violação grave à dignidade dos trabalhadores. 

3.3 A terceirização da produção 
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Como demonstrado, a cadeia de suprimentos da indústria da moda 

abarca diversas etapas, desde a produção do fio até a distribuição do produto 

final, apresentando diversas subcontratações na produção dos bens. No 

contexto da moda rápida, as terceirizações (e quarteirizações) ganham 

destaque enquanto método para acelerar o ciclo produtivo e reduzir os custos. 

Enquanto as grandes marcas são responsáveis pelo design, marketing, 

pesquisa e comercialização dos produtos, as demais etapas são estruturadas 

em uma cadeia de suprimentos que abarca pequenas empresas, que exercem 

atividades que não requerem tecnologia avançada nem qualificação da mão 

de obra (CURVO; OLIVEIRA, 2015). 

De modo geral, as varejistas desse segmento contratam pequenas 

confecções para o fornecimento dos bens a serem comercializados, as quais, 

por sua vez, recorrem à contratação de oficinas ou facções para a realização 

dos serviços manuais, como a costura. Diversas vezes a cadeia ainda inclui 

outras etapas e agentes, tais como lavanderias, tinturarias, etc. 

Para atender à demanda do mercado, as subcontratações são 

elementos centrais do modelo produtivo, na medida em que garantem a 

plasticidade da linha de produção. Ocorre que essa situação aumenta o risco 

de descumprimento da legislação trabalhista e de sujeição dos trabalhadores 

a condições análogas às de escravo. 

Como explicam CAMPOS; HUIJSTEE; THEUWS (2015), com a dinamização do 

mercado trazida pelo modelo de produção fast fashion, somado à 

concorrência dos produtos asiáticos, os fabricantes brasileiros tendem a 

reduzir o número de empregados diretos. Na busca pela flexibilização e 

redução dos custos fixos, essas empresas utilizam das terceirizações e da 

informalidade. Ter essas pequenas empresas na cadeia ainda permite que as 

varejistas eliminem os riscos da produção em relação aos empregados e 

reduzam as despesas com os direitos trabalhistas, bem como afasta das 

grandes marcas a responsabilização jurídica e econômica pelas violações aos 

direitos trabalhistas (CURVO; OLIVEIRA, 2015). 

A maioria das empresas de varejo seleciona seus fornecedores em 

função do preço, sendo necessário que as fábricas escolhidas mantenham 
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custos baixíssimos para conseguir honrar o contrato firmado e permanecer na 

cadeia de fornecimento. Como os fornecedores não tem controle sobre os 

preços de matérias primas e maquinário, reduzem seus custos através da 

diminuição dos salários dos trabalhadores. A grande pulverização da produção 

aumenta a concorrência entre as oficinas de costura, o que resulta em maior 

precarização das relações de trabalho. 

Nesse contexto, a responsabilidade sobre as violações trabalhistas 

recai sobre o fornecedor, que é o contratador direto da mão de obra, a 

despeito de esse funcionar sobre as diretrizes das grandes marcas, 

principalmente em relação aos prazos e preços – questões que influenciam de 

forma substancial o trabalho. Enquanto isso, o varejista distancia sua marca 

da superexploração da força de trabalho que confecciona os produtos 

comercializados nas lojas (CONTINO, 2012). As longas cadeias de fornecedores 

protegem, assim, as grandes marcas que estão localizadas no seu topo. 

No icônico caso Zara, por exemplo, a AHA Indústria e Comércio de 

Roupas e a ND Confecções Limitada ME foram confecções contratadas de 

forma direta como fornecedoras da grande rede de fast fashion, as quais, por 

sua vez, subcontrataram as oficinas de costura nas quais foi detectado o 

trabalho escravo moderno. Segundo informações divulgadas pela Zara em 

2012, a marca possui 59 fornecedores diretos, que subcontratavam 182 outras 

empresas (CAMPOS; HUIJSTEE; THEUWS, 2015). 

A despeito da existência de uma rede extensa de fornecedores, em 

muitos casos as varejistas controlam a cadeia, exercendo o poder diretivo 

sobre as contratadas e subcontratadas. Como demonstra Mercante (2015), os 

relatórios de fiscalização das fábricas de costura apresentam fichas técnicas 

nas quais são descritas todas as adequações que as varejistas estabelecem, 

até mesmo quanto aos ajustes das máquinas de costura em relação ao 

pesponto. Percebe-se, pois, que as varejistas exercem controle concreto e 

universal sobre a produção e, portanto, têm a possibilidade de conhecer e 

influenciar nas relações trabalhistas presentes nos elos da cadeia de 

produção. 
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4 A responsabilização em cadeia pelo trabalho escravo na cadeia de produção 

da fast fashion 

A indústria têxtil é sabidamente marcada por más condições de trabalho 

e, dentre os problemas da precarização do trabalho presente nas cadeias de 

fornecedores, o maior deles é a escravidão moderna. 

Importa ressaltar que o trabalho escravo moderno acontece, 

principalmente, nos casos em que está presente a terceirização da cadeia de 

produção: 

É oportuno salientar que, dos 514 resgates promovidos pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego em entre os anos de 2010 e 2014, 
cem por cento ocorreram com trabalhadores que produziam peças 
comercializadas por empresas que não assumiram a condição de suas 
empregadoras (MERCANTE, 2015, p. 5). 

Bignami (2011) explica que, no sistema de produção da fast fashion, são 

grandes varejistas que de fato detêm o poder diretivo para determinar as 

condições de trabalho, preços, prazos e outros comandos pertinentes ao 

trabalho. Entretanto, a despeito de controlarem de forma contundente todos 

os elementos envolvidos na produção da cadeia de suprimentos e auferirem 

lucros a partir do barateamento da produção, as varejistas muitas vezes 

alegam desconhecer as condições de trabalho existente nas suas 

subcontratadas, buscando não serem responsabilizadas juridicamente pelas 

violações ocorridas. 

Exaltando a questão do respeito à dignidade humana nas cadeias de 

fornecedores, as organizações internacionais se posicionam defendendo a 

existência e aplicação dos mecanismos de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) sobre a cadeia produtiva. Esse instrumento consiste no 

reconhecimento de que as empresas devem adotar voluntariamente medidas 

que buscam minorar os efeitos de suas atividades para a sociedade, tanto em 

relação aos trabalhadores que compõe a cadeia de produção, quanto em um 

contexto mais amplo (por exemplo, promover o bem-estar das pessoas que 

residem próximas às indústrias). 
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Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas (ONU) confeccionou 

cartilhas que buscam a divulgação desses mecanismos. O guia de Princípios 

Orientadores (United Nations, 2011) visa oferecer aos Estados e empresas 

diretrizes para a implementação do lema “Proteger, Respeitar e Remediar” e 

explica que as companhias devem se envolver com os impactos aos direitos 

humanos tanto em suas próprias atividades como em relação aos parceiros 

que compõem a cadeia de valor. No Guia de Sustentabilidade Corporativa, 

também confeccionado pela ONU (2015), defende-se que as empresas devem 

se posicionar de forma ativa para garantir que as cadeias de suprimentos 

respeitem os direitos humanos e que as condições de trabalho sejam dignas. 

Recomenda-se que as empresas fiscalizem as operações de suas cadeias de 

suprimentos a fim de garantir a observância dos direitos trabalhistas, 

estendendo as políticas a toda a cadeia e não apenas aos fornecedores diretos. 

Um dos princípios da responsabilidade empresarial é que as empresas 

devem agir de forma diligente, a fim de identificar, prevenir, mitigar e 

administrar os impactos potenciais e reais sobre os direitos humanos 

(CAMPOS; HUIJSTEE; THEUWS, 2015). Entretanto, como a responsabilidade 

social corporativa é voluntária e seu descumprimento não importa em 

punições, parcela considerável das empresas de fast fashion não agem de 

acordo com esses preceitos. 

Nesse sentido, verifica-se que a responsabilidade social não é suficiente 

para coibir as irregularidades e fazer com que as grandes empresas varejistas 

atuem com a devida diligência para combater a sujeição dos trabalhadores a 

condições análogas à escravidão na cadeia de produção. 

A ineficácia da responsabilidade social corporativa restou evidenciada 

no caso do edifício Rana Plaza, em Bangladesh, que desabou em 2013, em 

decorrência de sua estrutura precária, resultando na morte de cerca de 1.100 

trabalhadores e na lesão de cerca de 2.500. Estimou-se que seriam necessários 

quarenta milhões de dólares para o ressarcimento das vítimas e foram 

solicitadas doações das empresas que tinham parte de sua produção no 

edifício, com base na responsabilidade social corporativa, sem que houvesse 

a sua responsabilização jurídica. Todavia, as doações somente alcançaram 
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cerca de metade desse valor (LAMBERT, 2014), o que demonstra que o 

envolvimento voluntário das grandes empresas foi pequeno. 

Já no caso envolvendo a marca Zara, verifica-se que, com base na 

responsabilidade social corporativa e buscando eximir-se da 

responsabilização jurídica, a empresa assinou um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho em 2011, no qual se 

comprometia a melhorar o monitoramento da cadeia de suprimento por meio 

da realização de auditorias, a criar um “disque-denúncia” e a divulgar 

informações relacionadas às práticas e políticas de Responsabilidade Social 

Corporativa (CAMPOS; HUIJSTEE; THEUWS, 2015). Ocorre que o acordo não foi 

cumprido integralmente pela varejista, razão pela qual foi assinado outro TAC 

em maio de 2017, o qual ampliou a responsabilidade da empresa, para que 

essa fosse juridicamente responsabilizada de forma objetiva quando 

verificada a ocorrência de violações trabalhistas na cadeia de suprimentos.  

Assim, conclui-se que a Responsabilidade Social Corporativa não se 

mostra uma resposta suficientemente eficaz para o problema da escravidão 

moderna, razão pela qual deve-se garantir a responsabilização jurídica das 

varejistas pelas violações ocorridas na cadeia de produção. Esse mecanismo 

parece ser o meio mais eficaz para combater o trabalho escravo e punir 

todos aqueles que se beneficiam da exploração do trabalhador (SEGATTI et 

al., 2015). 

Ademais, há de se considerar que muitas vezes os proprietários das 

oficinas e confecções também são pessoas hipossuficientes, que foram 

sujeitadas a esse sistema e conseguiram juntar dinheiro e montar o próprio 

negócio (ROSSI, 2005). Desse modo, imputar responsabilidade apenas às 

pequenas empresas fornecedoras não parecer ser justo ou eficiente. 

Diversas são as teorias que versam sobre a responsabilização em 

cadeia, destacando-se principalmente a Teoria da Cegueira Deliberada, que é 

atualmente aplicada em alguns casos pela Justiça do Trabalho e pelo 

Ministério Público do Trabalho para atribuir responsabilidade jurídica às 

varejistas de fast fashion. 
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4.1 Teoria da Cegueira Deliberada 

A Teoria da Cegueira Deliberada, também conhecida como Teoria do 

Avestruz, Willful Blindness e outros, foi criada pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos. Ela surgiu no âmbito penal, sendo aplicada principalmente aos crimes 

de lavagem de dinheiro e receptação, que são os chamados crimes derivados 

– que dependem da preexistência de um outro crime (FABRE, 2012).  

A Teoria da Cegueira Deliberada buscar ampliar a responsabilidade 

dos agentes que se colocam deliberadamente em um estado de ignorância, 

fingindo não ter conhecimento da ilicitude da procedência de bens e valores, 

a despeito dos indícios da ocorrência de ilegalidades, com o intuito de obter 

vantagens. Simulando não ter ciência dos ilícitos ou adotando meios de evitar 

a sua descoberta, mesmo quando há um dever razoável de que tenha 

conhecimento, o agente mantém-se indiferente, na tentativa auferir lucros e 

de afastar sua responsabilização pelas ilicitudes.  

No âmbito do direito do trabalho, essa teoria é aplicável 

principalmente às empresas beneficiárias da cadeia de fornecimento que 

ignoram voluntariamente a precarização do trabalho, como no caso em que 

contratam um grande volume de produção de pequenas empresas, com 

poucos empregados registrados (Melo et al., 2015). Fabre (2012) explica que 

para se imputar a responsabilidade jurídica, a postura assumida pela empresa 

em relação aos elos de sua cadeia de suprimentos deve ser analisada, 

verificando se essa, dentre outras medidas, se preocupou em se certificar de 

que as oficinas que abastecem a empresa contratada garantem condições 

dignas de trabalho aos obreiros e se adequam à legislação em vigor. Assim, se 

a empresa não se atém ao seu dever de razoável cautela, a sua 

responsabilidade jurídica deve ser reconhecida (FABRE, 2012). 

No caso Zara, por exemplo, verificou-se que a varejista não agiu com a 

devida diligência em relação à sua cadeia de produção e ficou inerte diante 

dos indícios de violações aos direitos trabalhistas. 

Na época das inspeções, de acordo com os fiscais, os negócios com 
a Zara Brasil representavam 91% da receita da AHA. Eles descobriram 
que a AHA foi o fornecedor que mais cresceu em termos de peças 
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vendidas para a marca no Brasil, entre julho de 2010 e maio de 2011. 
Curiosamente, no período entre janeiro e abril de 2011, observou-se 
um declínio acentuado no número de seus empregados – de 100 para 
apenas 20. Especificamente o número de costureiros foi reduzido de 
30 para apenas cinco (CAMPOS; HUIJSTEE; THEUWS, 2015, p. 35). 

Mesmo diante da redução drástica no quadro de funcionários da 

confecção contratada, a marca manteve-se inerte em face dos indícios de 

ilegalidades. Posteriormente, quando questionada sobre as violações, a 

empresa afirmou que desconhecia as condições de trabalho às quais eram 

sujeitados os trabalhadores libertados e tentou, assim, afastar sua 

responsabilização 

Faz-se mister considerar que as varejistas de fast fashion possuem 

elevado poder econômico e capacidade de interferência e controle em toda a 

cadeia de suprimentos, de modo que se pode presumir que têm ciência das 

violações – ou podem ter, se agirem com o devido zelo. 

A situação na qual as varejistas de fast fashion se beneficiam do 

trabalho escravo moderno em suas cadeias de fornecedores e buscam furtar-

se de sua responsabilidade alegando o desconhecimento das condições de 

trabalho não pode subsistir. Assim, a aplicação da Teoria da Cegueira 

Deliberada no direito do trabalho e a consequente responsabilização jurídica 

das grandes empresas fast fashion se mostram alternativas juridicamente 

válidas e pertinentes para os casos de trabalho escravo moderno nas cadeias 

de produção. 

5 Conclusão 

O modelo de produção fast fashion ganhou destaque nas últimas 

décadas e se consolidou como um dos principais ramos da indústria da moda. 

Ele se propõe a oferecer as tendências de vestuário por preços atrativos, 

garantindo que a moda seja acessível à classe média e fomentando o 

consumismo através da criação, no consumidor, do hábito de comprar e da 

ideia de que as roupas são descartáveis. 

Dentre as principais características da produção fast fashion, estão a 

manutenção dos baixos custos e a alta rotatividade dos produtos. Para garantir 
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a redução dos custos, o aumento da velocidade da produção e a plasticidade 

das relações, o cerne da produção é a terceirização, de modo que a cadeia de 

suprimentos é estruturada com base nas subcontratações. Ocorre que a 

existência de longas cadeias de fornecedores implica, muitas vezes, na 

precarização das relações de trabalho e na exploração da mão de obra escrava. 

As oficinas de costura que compõem as cadeias de suprimentos das 

varejistas de fast fashion muitas vezes funcionam de modo clandestino. Essas 

empresas adotam o chamado sweating system, no qual os obreiros residem e 

trabalham no mesmo local e são sujeitados a jornadas extenuantes, a salários 

vis, a condições de trabalho inadequadas e diversas outras formas de violação 

aos direitos humanos e trabalhistas. 

Percebe-se, pois, que a falta de investimentos em infraestrutura, os 

acidentes fatais, os salários diminutos e as jornadas exaustivas possuem 

estreita relação com o modelo de negócio da fast fashion, refletindo a redução 

drástica dos custos por meio da exploração do trabalho. Ainda, verifica-se que 

as grandes varejistas, na maior parte dos casos, exercem um controle intenso 

da produção, mas alegam desconhecer as violações, se colocando em uma 

posição de ignorância intencional. 

Destarte, a eliminação do trabalho escravo moderno na indústria da 

moda exige uma mudança na forma como as empresas respondem 

juridicamente pelos ilícitos trabalhistas cometidos na estrutura das cadeias 

de suprimentos, principalmente no âmbito do modelo de produção fast 

fashion. Faz-se mister, assim, garantir a responsabilização jurídica de todos os 

envolvidos na produção, inclusive das empresas que estão no topo da cadeia.  

Nesse sentido, a aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada no âmbito 

do direito do trabalho surge como meio de garantir a responsabilização 

jurídica das varejistas de fast fashion, que obtêm lucros robustos e se mantêm 

inerte frente às violações aos direitos humanos nas suas cadeias de produção. 
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