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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o tema do trabalho em condições análogas à
de escravo na contemporaneidade,  especialmente no ambiente urbano.  Embora o trabalho
escravo tenha sido proibido há mais de 125 anos, esse mal persiste na atualidade, fazendo
vítimas nas áreas rurais e urbanas do país. A partir de uma breve análise histórica do trabalho
forçado  no  país,  iniciando-se  com  o  ciclo  da  Revolução  Industrial,  com  consequências
econômicas e sociais no Brasil, a monografia em apreço buscou o estudo da submissão de
trabalhadores  a  condições  degradantes  em  pleno  século  XXI.  Dessa  forma,  procurou  os
motivos e circustâncias que levam às vítimas a situações de trabalho forçado, bem como os
motivos  pelos  quais  elas  permanecem  em  tais  situações.  Foi  abordada  principalmente  a
situação dos trabalhadores imigrantes em indústrias têxteis, eis que há mais dados disponíveis
para pesquisa nessa área,  embora o último balanço feito pela Comissão Pastoral  da Terra
(CPT), de 2013, traga a construção civil como o setor onde mais se resgatou trabalhadores em
condições  análogas  à  de  escravo.  Através  do  estudo  do  ordenamento  jurídico  interno  e
convenções e resoluções internacionais dos quais o país é signatário, foi possível a análise das
diversas  violações  cometidas  pelos  autores  desse  crime,  tanto  no  plano  dos  direitos
individuais  e  coletivos,  quanto  no  dos  princípios  inerentes  às  vítimas,  especialmente  o
princípio da dignidade da  pessoa  humana,  pois  seu desrespeito  desencadeia  uma série  de
atentados a outros princípios dele derivados. Ao final, foi realizado um exame das medidas
governamentais  tomadas  em  busca  do  combate  e  da  erradicação  dessa  mazela  social,
alvitando uma solução para tamanha atrocidade.

PALAVRAS-CHAVE: trabalho escravo, trabalho forçado, trabalho compulsório,  ambiente

urbano, condições degradantes, imigração, migração, indústria têxtil, indústria da construção

civil.
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ABSTRACT

This  study  aims  to  analyze  the  theme  of  work  in  conditions  analogous  to  slavery  in
contemporary society, especially in the urban environment. Although slavery has been banned
for over 125 years, this evil persists today, making victims in rural and urban areas of the
country.  From  a  brief  historical  analysis  of  forced  labor,  starting  with  the  cycle  of  the
Industrial Revolution, with economic and social consequences in Brazil, the monograph in
question pursued a study submission to degrading conditions of workers in the XXI century.
Thus, he sought the reasons and circumstances that lead victims to situations of forced labor,
as well as the reasons why they remain in such situations. Was mainly addressed the plight of
immigrant workers in textile industries, behold, there is more data available for research in
this  area,  although  the  last  report  prepared  by the  Pastoral  Land Commission  (Comissão
Pastoral da Terra - CPT), in 2013, bring the construction industry where as the most rescued
workers  in  slave-like  conditions.  Through  the  study  of  domestic  law  and  international
resolutions and conventions to which the country is a signatory, it was possible to analyze the
various violations committed by the perpetrators of this crime, both in terms of individual and
collective rights, as in the principles inherent to the victims, especially the principle of human
dignity, for their disrespect triggers a series of other principles derived from it. Finally, an
examination of government measures taken in  pursuit  of combat and eradicate this  social
illness, surching a solution to such an atrocity.

KEYWORDS: slave labor, forced labor, compulsory labor, urban environment, downgraded

conditions, imigration, migration, textile industry, construction industry.
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INTRODUÇÃO

A temática do trabalho escravo contemporâneo envolve não só o trabalho escravo

rural,  como  também o  urbano.  O  objeto  tratado  nesse  estudo  é  o  trabalho  exercido  em

condição análoga à de escravo no meio urbano.

Inicialmente, fez-se necessário uma breve análise histórica para melhor compreensão

de como o trabalho forçado chegou à área urbana do país, e porque lá permanece até os dias

atuais. Ressalte-se que o trabalho compulsório não foi erradicado do meio rural, apenas se

expandiu para o meio urbano, assim como a sociedade.

O primeiro  capítulo,  após  o  breve  histórico,  foi  dedicado  ao  estudo  das  normas

jurídicas internas brasileiras com o intuito de demonstrar as existentes proibições e definições

em relação ao trabalho em condições análogas à de escravo, bem como os direitos trabalhistas

usurpados das vítimas desse crime. Ademais, realizou-se uma análise desse delito em face à

Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  (CRFB),  explicitando  as  violações  dos

direitos  contitucionais  das  vítimas,  bem  como  da  sociedade,  e,  ainda,  os  princípios

desrespeitados pelos exploradores de mão de obra escrava.

Por  sua  vez,  o  segundo  capítulo  teve  por  objetivo  o  exame  das  atividades

profissionais no meio urbano em que são encontrados operários em condições análogas à de

escravo. A principal delas é a atividade de confecção, na indústria têxtil, eis que é reconhecido

a exploração de imigrantes, em especial latino-americanos, nesse tipo de ocupação. Foi dado

destaque, contudo, a casos de trabalhadores resgatados em condições degradantes em obras da

construção  civil,  pois,  conforme último  levante  da  Comissão  Pastoral  da  Terra  (CPT),  a

mesma encabeçou o ranking de setores com mais libertações no ano passado (41% do total).

O capítulo também buscou a compreensão da motivação dos trabalhadores de chegar a tais

situações e nelas permanecerem, o que foi possível através de relatos de trabalhadores e dados

obtidos em duas Comissões Parlamentares de Inquérito, realizadas em São Paulo e Campinas,

que trataram do assunto.

Finalmente, o terceiro e último capítulo destinou-se a abordar possíveis soluções ao

trabalho em condições análogas à de escravo, por meio do estudo de convenções e resoluções

internacionais  das  quais  o  Brasil  é  signatário.  Talvez  mais  eficientes  que  as  de  âmbito

internacional,  procurou-se entender as medidas governamentais internas, como a criação do
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Grupo  Especial  de  Fiscalização  Móvel  (GEFM),  e,  ainda,  medidas  realizadas  por

organizações não governamentais, como a CPT e a Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM).
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1. O DIREITO E O TRABALHO ESCRAVO

1.1 BREVE HISTÓRICO

O tema do trabalho escravo normalmente é associado ao meio rural. Entretanto, nos

últimos anos,  o  trabalho escravo tem sido  cada  vez  mais  flagrado no meio  urbano.  Para

entender esse fenômeno é necessário uma breve análise da evolução histórica da escravidão

urbana.

Durante  o  século  XVIII,  a  Inglaterra  foi  o  berço  da  Revolução  Industrial,  que

redirecionou as diretrizes do trabalho global, caracterizando-se principalmente pela passagem

da manufatura à indústria mecânica, alterando os métodos de produção em todo o mundo no

decorrer dos séculos. 

No Brasil não foi diferente. Tal fenômeno influenciou o desenvolvimento econômico

do  país,  tendo  o  processo  industrial  se  iniciado  com a  instalação  de  indústrias  têxteis  e

alimentícias.  A oferta  de  bens  e  serviços  aumentou,  diminuindo  seu  preço  final,  o  que

acarretou na ampliação do mercado consumidor. Tamanha competitividade exigiu maior ritmo

de produção com um maior  número de trabalhadores,  de modo que muitos  trabalhadores

rurais  migraram  para  as  chamadas  cidades  industrias.  A grande  oferta  de  mão  de  obra

equiparou o trabalho humano a uma mercadoria, como um bem de produção1.

Outrossim, a relação entre patrão e empregado caracterizava-se pelo desequilíbrio,

eis que o primeiro, proprietário industrial, detinha o capital, as máquinas e a matéria-prima,

enquanto o operário contava apenas com sua força de trabalho, que por sua vez,  não era

devidamente  valorizada.  Consequentemente,  o  valor  estipulado  como  remuneração  do

empregado constituia em um valor irrisório. Diante desse contexto, alguns trabalhadores, na

busca pela  inserção no mercado de trabalho,  foram submetidos  a  situações  degradantes  e

desumanas, enfrentando jornadas exaustivas e abusivas, além da extrema precariedade das

condições de trabalho.

Cumpre  ressaltar  que  no  Brasil  Colonial,  a  escravidão  urbana  concentrou-se,

principalmente,  nas cidades portuárias, cujas atividades variavam desde o artesanato até a

prostituição, mão de obra das fábricas e serviço doméstico. Destarte, a venda de escravos

1 Ideias de BIGNAMI, Renato.  Trabalho escravo contemporâneo – O sweating system no contexto brasileiro
como expressão do trabalho escravo urbano. In: Trabalho Escravo Contemporâneo – O Desafio de Superar a
Negação. VELLOSO, Gabriel; FAVA, Marcos Neves. 2ª ed. São Paulo: LTr, 2011.
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tornou-se fonte de renda para muitas pessoas,  eis  que a circulação da mercadoria-escravo

constituiu parte essencial do processo de circulação no sistema escravista2.

Atualmente,  é  notória  a  submissão  de  trabalhadores  a  condições  análogas  à  de

escravo nas cidades. Em 2013, pela primeira vez, o número de trabalhadores resgatados em

condições  análogas  à  de escravo no meio urbano superou o de  libertados no meio rural,

conforme  dados  da  Comissão  Pastoral  da  Terra  (CPT)3.  Embora  o  número  de  casos

identificados tenha sido superior na atividade pecuária (69 casos e 266 vítimas resgatadas), o

maior número de trabalhadores envolvidos foi no setor da construção civil (45 casos e 914

vítimas resgatadas), conforme tabelas abaixo:

Tabela 1: Casos identificados como trabalho escravo no Brasil por região

TRABALHO
ESCRAVO

Casos
Identificados

Trabalhadores
envolvidos

Trabalhadores
resgatados

Ano 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Norte 88 55 1.824 505 1.054 274

Nordeste 31 42 530 603 371 330

Centro- Oeste 31 31 346 430 325 309

Sudeste 21 53 623 1.186 623 1.147

Sul 18 16 357 150 357 148

Total 189 197 3.680 2.874 2.730 2.208

Fonte: Comissão Pastoral da Terra, publicado em 28/01/2014.

2 Ideias de GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 6ª ed. São Paulo: Ática, 2001.
3 Disponível em: <http://www.cptnacional.org.br/index.php/noticias/trabalho-escravo/1900-release-campanha-

da-cpt-de-combate-ao-trabalho-escravo-divulga-dados-de-2013>. Acesso em 15 set. 2014.
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Tabela 2: Casos identificados como trabalho escravo no Brasil por atividade

POR ATIVIDADE 2013 CASOS %
TRABALH.
ENVOLVIDOS

%
TRABALH.
LIBERTADO
S

%

DESMATAMENTO 5 3% 26 1% 26 1%

PECUÁRIA 69 35% 539 19% 266 12%

REFLORESTAMENTO 7 4% 68 2% 68 3%

EXTRATIVISMO
VEGETAL

2 1% 54 2% 54 2%

CANA 1 1% 50 2% 50 2%

OUTRAS LAVOURAS 34 17% 602 21% 453 21%

CARVÃO VEGETAL 10 5% 154 5% 63 3%

MINERAÇÃO 3 2% 30 1% 26 1

OUTRO [*] 66 34% 1.351 47% 1.202 54%

TOTAL 197
100
%

2.874
100
%

2.208 100%

CASOS  EM  ATIVIDADES
EXTRA-AGRÍCOLAS

69 35% 1.381 48% 1.228 56%

Extração mineral 3 2% 30 1% 26 1%

Construção civil 45 23% 1.041 36% 914 41%

Confecção 12 6% 130 5% 115 5%

Outro 9 5% 180 6% 173 8%

Fonte: Comissão Pastoral da Terra, publicado em 28/01/2014.
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1.2 DIREITO DO TRABALHO, OIT E ORDENAMENTO JURÍDICO INTERNO

O desenvolvimento  econômico  e  industrial  veio  acompanhado da  insatisfação  da

classe trabalhadora com os abusos sofridos pela mesma, em razão do desequilíbrio da relação

patrão-empregado.  A legislação  trabalhista  surge,  então,  no  contexto  dos  resultados  da

Revolução Industrial, dos efeitos da entrada do Estado Neoliberalista (que passou a intervir na

liberdade das  partes  da relação de trabalho)  e  da reivindicação dos  trabalhadores  às  suas

proteções.

O  Direito  do  Trabalho  tem  como  categoria  básica  a  relação  empregatícia.

Consequentemente,  é  a  partir  dessa  relação  que  se  desenvolvem  os  princípios,  regras  e

institutos essenciais desse ramo jurídico, distinguindo-o de ramos jurídicos paralelos4.

Em 1919, foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), sendo o Brasil

um de seus membros fundadores. A organização foi fundada com base no princípio de que a

paz  permanente  só é  possível  através  da  justiça  social.  Seus  valores  e  princípios  básicos

podem ser traduzidos em quatro ideias fundamentais5: 

O trabalho deve ser fonte de dignidade; o trabalho não é uma mercadoria; a
pobreza, em qualquer lugar, é uma ameaça à prosperidade de todos; e todos
os seres humanos tem o direito de perseguir o seu bem estar material em
condições de liberdade e dignidade,  segurança econômica e  igualdade de
oportunidades. 

A OIT tem uma estrutura tripartite: é composta por representantes de governos e de

organizações de empregadores e de trabalhadores. Sua função é formular e aplicar convenções

e recomendações, que constituem as normas internacionais do trabalho. O país que ratifica

uma convenção a integra a seu ordenamento jurídico interno.

Referente ao trabalho análogo ao de escravo, há as Convenções nº 29, de 1930, e

105, de 19576. A Convenção nº 29 sobre Trabalho Forçado ou Obrigatório foi ratificada pelo

Brasil em 1957, obrigando os países signatários a suprimir o emprego do trabalho forçado ou

4 Ideias de DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8º ed. São Paulo: LTr, 2009. p. 53 
5 Disponível em <http://www.oitbrasil.org.br/content/hist%C3%B3ria>. Acesso em 15 set. 2014.
6 Disponível em <http://www.oitbrasil.org.br/node/449> e <http://www.oitbrasil.org.br/node/469>. Acesso em 

15 set. 2014.
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obrigatório o mais rapidamente possível. Ao passo que a Convenção nº 105 sobre Abolição do

Trabalho Escravo, ratificada pelo país em 1965, obriga os membros signatários a sumprimir o

trabalho forçado ou  obrigatório, e a ele não recorrer sob forma alguma. A última se difere por

explicitar os meios proibidos de utilização do trabalho forçado ou obrigatório.

No  Brasil,  a  Constituição  Feredral  de  1934  instituiu  a  Justiça  do  Trabalho  para

dirimir os conflitos provenientes da relação de emprego. A Constituição de 1937, instituída

para  firmar  o  golpe  de  Estado  de  Getúlio  Vargas,  consagrou  o  Poder  Executivo  como

autoridade suprema;  em contraponto,  ampliou a  legislação trabalhista,  além de  ratificar  a

competência  da  Justiça  do  Trabalho  para  apreciar  os  conflitos  referentes  às  relações  de

emprego.

Em  1943,  a  Consolidação  das  Leis  Trabalhistas  (CLT)  reuniu  as  existentes  leis

brasileiras  de  proteção  social  ao  trabalhador,  regulamentando  as  relações  individuais  e

coletivas de trabalho. A Constituição Federal de 1946 trouxe inovações em matéria trabalhista

que  perduram  atualmente,  sendo  referendada  como  a  mais  completa  em  direitos  dos

trabalhadores até então. Essa Carta da República ainda integrou a Justiça do Trabalho, que

tinha caráter administrativo, ao Poder Judiciário.

A Constituição  Federal  de  1967  definiu  a  composição  do  Tribunal  Superior  do

Trabalho (TST) e dos Tribunais Regionais (TRT's).

A análise da Constituição Federal de 1988 será feita em tópico separado. Impõe-se

ressaltar que a escravidão é um atentado a princípios consagrados na Constituição Federal e o

valor social do trabalho é fundamento do Estado Democrático Social de Direito (art. 1°, inciso

IV, da CRFB) e o trabalho constitui  um dos direitos sociais consagrados na Carta Magna

(artigo  6°  da  CRFB),  que  define  sua  valorização  como  sendo  estruturante  da  ordem

econômica (art. 170, da CRFB) e a ordem social tem nele a sua base (art. 193 da CRFB). 

Em matéria criminal, o Direito Penal, por sua vez, tipificou no artigo 149 do Código

Penal Brasileiro o crime de redução a condição análoga à de escravo:

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.
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§ 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.

Cumpre observar que a redação do citado artigo foi modificada pela Lei nº 10.803 de

2003.  O  antigo  dispositivo  legal  mencionava  em  seu  caput “reduzir  alguém  a  condição

análoga à de escravo”, sem esclarecer como seria caracterizada essa conduta.

A atual redação do art. 149, CP,  prevê, dentre as formas de incorrer no delito, as

práticas impostas pelos criminosos ao fazerem uso de mão de obra escrava:  submissão a

jornadas exaustivas; condições degradantes de trabalho como a ausência de alimentos, lugares

impróprios para alojamento, ausência de condições mínimas de higiene e saúde; e a proibição

do trabalhador deixar o local de trabalho em razão de uma suposta dívida adquirida.

Além do citado dispositivo, o diploma penal traz ainda os artigos 197, 203 e 207,

tipificando condutas que atentem contra a proteção à liberdade do trabalhador, a frustração de

direito assegurado por lei trabalhista e o aliciamento de trabalhadores de um local para outro

do território nacional: 

Art. 197 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça:
I - a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar
ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente
à violência;
II - a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de
parede ou paralisação de atividade econômica:
Pena  -  detenção,  de  três  meses  a  um  ano,  e  multa,  além  da  pena
correspondente à violência.
Art.  203 - Frustrar,  mediante fraude ou violência,  direito assegurado pela
legislação do trabalho:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, de dois contos a dez contos
de réis, alem da pena correspondente à violência.
Pena  -  detenção  de  um  ano  a  dois  anos,  e  multa,  além  da  pena
correspondente à violência.
§ 1º Na mesma pena incorre quem:
I  -  obriga  ou  coage  alguém  a  usar  mercadorias  de  determinado
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estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de
dívida;
II - impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante
coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de
dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou
menta
Art. 207 - Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra
localidade do território nacional:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, e multa, de quinhentos mil réis a
cinco contos de réis.
Pena - detenção de um a três anos, e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade
de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou
cobrança  de  qualquer  quantia  do  trabalhador,  ou,  ainda,  não  assegurar
condições do seu retorno ao local de origem.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de
dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou
mental.

A jurisprudência  produzida  pelas  cortes  nacionais  reafirma  que  “a  submissão  de

empregados  a  condições  aviltantes  –  cárcere  decorrente  da  falta  de  pagamento,  fome,

submissão,  ameaças e  humilhações”7 –  é  o elemento que configura a  condição análoga a

escravidão. Um importante avanço no combate ao trabalho análogo ao de escravo é o fato do

Direito atual considerar irrelevante o consentimento da vítima para configurar o crime.

Assim, o trabalho escravo consiste na coerção moral e física do trabalhador, desde

que resulte na privação de sua liberdade, impedindo o livre exercício de suas atividades, em

conformidade  com o  art.  2º  da  citada  Convenção  nº  29  da  OIT,  que  estabelece  que  “a

expressão 'trabalho forçado ou obrigatório' compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de

uma pessoa sob ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente”.

Ademais, tais situações encontram-se previstas na Instrução Normativa nº 91 de 2011

do Ministério do Trabalho e Emprego8, quais sejam:

A submissão de trabalhador a trabalhos forçados; a submissão do trabalhador
a jornada exaustiva; a sujeição de trabalhador a condições degradantes de

7 Acórdão oriundo do processo n° 28325/2003-008-11-00 – Tribunal Regional do Trabalho Rondônia. 
Disponível em <http://www.oit.org.br/sites/all/forced_labour/brasil/documentos/acordao_caiaue.pdf>. Acesso
em 22 set. 2014.

8 Instrução Normativa 90/11 (Publicada no DOU de 06/10/2011 Seção I pág. 102). Disponível em 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D32DC09BB0132DFD134F77441/in_20111005_91.pdf> 
Acesso em 15 set. 2014.
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trabalho; a restrição da locomoção do trabalhador, seja em razão de dívida
contraída,  seja  por  meio  do  cerceamento  do  uso  de  qualquer  meio  de
transporte por parte do trabalhador, ou por qualquer outro meio com o fim de
retê-lo no local de trabalho; a vigilância ostensiva no local de trabalho por
parte  do empregador  ou  seu preposto,  com o fim de  retê-lo  no  local  de
trabalho;  a  posse  de documentos  ou  objetos  pessoais  do  trabalhador,  por
parte  do empregador  ou  seu preposto,  com o fim de  retê-lo  no  local  de
trabalho.

No § 1º do artigo 3º da referida Instrução Normativa, tem-se, ainda, o significado de

cada expressão  utilizada  para caracterizar  o  trabalho realizado em condição análoga à  de

escravo:

a) “trabalhos forçados” – todas as formas de trabalho ou de serviço exigidas
de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido
espontaneamente, assim como aquele exigido como medida de coerção, de
educação  política,  de  punição  por  ter  ou  expressar  opiniões  políticas  ou
pontos  de  vista  ideologicamente  opostos  ao  sistema  político,  social  e
econômico vigente, como método de mobilização e de utilização da mão-de-
obra para fins de desenvolvimento econômico, como meio para disciplinar a
mão-de-obra, como punição por participação em greves ou como medida de
discriminação racial, social, nacional ou religiosa;
b)  “jornada  exaustiva”  -  toda  jornada  de  trabalho  de  natureza  física  ou
mental  que,  por  sua  extensão  ou  intensidade,  cause  esgotamento  das
capacidades  corpóreas  e  produtivas  da  pessoa  do  trabalhador,  ainda  que
transitória  e  temporalmente,  acarretando,  em  consequência,  riscos  a  sua
segurança e/ou a sua saúde; 
c) “condições degradantes de trabalho” – todas as formas de desrespeito à
dignidade humana pelo descumprimento aos direitos fundamentais da pessoa
do trabalhador,  notadamente em matéria de segurança e saúde e que,  em
virtude do trabalho, venha a ser tratada pelo empregador, por preposto ou
mesmo por terceiros, como coisa e não como pessoa; 
d) “restrição da locomoção do trabalhador” - todo tipo de limitação imposta
ao trabalhador a seu direito fundamental de ir e vir ou de dispor de sua força
de trabalho, inclusive o de encerrar a prestação do trabalho, em razão de
dívida, por meios diretos ou indiretos, por meio de coerção física ou moral,
fraude ou outro meio ilícito de submissão; 
e) “cerceamento do uso de qualquer meio de transporte com o objetivo de
reter  o  trabalhador”  –  toda  forma  de  limitação  do  uso  de  transporte,
particular  ou  público,  utilizado  pelo  trabalhador  para  se  locomover  do
trabalho para outros locais situados fora dos domínios patronais, incluindo
sua residência, e vice-versa; 
f)  “vigilância  ostensiva  no  local  de  trabalho”  –  todo tipo  ou  medida  de
controle empresarial exercida sobre a pessoa do trabalhador, com o objetivo
de retê-lo no local de trabalho; 
g) “posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador” – toda forma
de apoderamento ilícito de documentos ou objetos pessoais do trabalhador,
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com o objetivo de retê-lo no local de trabalho;
1.2.1. Direitos trabalhistas usurpados

Desnecessário dizer que a submissão de um trabalhador a condições análogas à de

escravo  lhe  usurpa  diversos  direitos  trabalhistas.  Um  deles  é  o  registro  em  Carteira  de

Trabalho  e  Previdência  Social  (CTPS),  que  consiste  em  um  documento  constitutivo  e

declaratório, eis que faz prova do contrato de trabalho e suas anotações fazem prova em favor

do empregado. Ressalte-se que as anotações na CTPS podem estar contaminadas por vícios,

de modo que têm elas presunção relativa, conforme a Súmula nº 12 do TST: “As anotações

apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção 'juris et

de jure', mas apenas 'juris tantum'.”

Tal direito é violado nos casos de trabalho compulsório, pois não há anotação em

CTPS,  da  mesma  forma  que  o  trabalhador  não  pode  exigir  nada  de  seu  empregador.

Importante a ressalva de que o conteúdo da CTPS valerá apenas se o empregado com ele

concordar.

O pagamento de salário está inserido no rol dos direitos inerentes ao trabalhador no

art. 7º, CF, estabelecendo, em seu inciso IV, que o salário mínimo seria uma contraprestação

mínima ao trabalho que deveria atender às necessidades básicas do indivíduo. Embora haja a

Lei nº 12.382 de 25 de fevereiro de 2011, lei específica que regula o salário mínimo, existem

empregadores que remuneram seus empregados em valor inferior ao salário mínimo, e outros

que nem remuneração fornecem.

Um dos  elementos  caracterizadores  do  trabalho  forçado  é  a  ausência  de  salário,

contudo,  os  patrões  utilizam-se  do  subterfúgio  do  pagamento  de  salário  in  natura (em

utilidade).  Note-se  que  o  pagamento  de  salário  em utilidade  é  permitido  pela  legislação

trabalhista,  desde  que  obedeça  à  limitação  de  30%.  Ou  seja,  o  empregador  que  oferece

habitação, alimentação e/ou vestuário a seu empregado está impedido de efetuar descontos

superiores a 70% do salário, conforme art. 82, parágrafo único, CLT.

Nas  situações  de  trabalho  análogo  ao  de  escravo,  algumas  vitimas  relegam seus

direitos em troca da oportunidade de sobrevivência. Por outro lado, outras desconhecem seus

próprios direitos, sendo enganados pelos exploradores. Não obstante, é dever do empregador

cumprir as leis trabalhistas ainda que o mesmo não seja exigido por seus empregados.
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Resta claro que se há violação ao direito ao pagamento de salário, também o há em

relação  à  gratificação  natalina.  Cumpre  esclarecer  que  a  gratificação  natalina,  também

conhecida como 13º salário,  tornou-se obrigatória em 1962 com a promulgação da Lei nº

4.090. Conforme art. 7º, VIII, CF, todo trabalhador tem direito ao 13º salário, que consiste no

pagamento de uma remuneação correspondente aos meses trabalhados no ano.

Outro direito violado é o descumprimento da jornada de trabalho. O art.  4º, CLT,

estabelece que: “Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à

disposição  do  empregador,  aguardando  ou  executando  ordens,  salvo  disposição  especial

expressamente consignada”.  A duração do trabalho é limitada constitucionalmente (art.  7º,

XIII) a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, salvo atividades com regulamentação

específica.

É permitido exceder a jornada legal em casos especiais, conforme art. 59 da CLT, que

prevê  o  acordo  de  prorrogação  de  horas  entre  empregado  e  empregador,  consistente  na

extensão da jornada por, no máximo, duas horas diárias, mediante adicional de 50% por hora.

No trabalho forçado, depara-se com uma prorrogação de jornada irregular, eis que as dilações

não atendem aos requisitos legais.

Não há que se falar em descanso semanal remunerado, eis que um trabalhador que

não recebe salário legalmente adequado, tampouco terá respeitado seu direito ao descanso

semanal remunerado, previsto constitucionalmente (art. 7º, XV, CF).

Por fim, são violados os direitos às férias (art. 7º, XVII, CF e arts. 129 e ss, CLT) e

ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), criado em 1966, que consiste em um

sistema de depósitos mensais em conta aberta na Caixa Econômica Federal,  em nome do

empregado, no valor correspondente a 8% de seu salário. Este último encontra-se regulado

pela Lei nº 8.036 de 1990.

Além dos dispositivos analisados, são usurpados das vítimas os direitos trabalhistas

previstos nos demais incisos do art. 7º, CF.

1.3 TRABALHO ESCRAVO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988  é  considerada   uma

Constituição social-democrata, por trazer um contraponto entre o socialismo e o liberalismo.
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Em seu bojo,  traz diversos valores e assegura direitos fundamentais,  assim chamados por

serem imprescindíveis à vida em sociedade9.

Nossa atual Carta da República trouxe um grande avanço para a evolução jurídica

brasileira, possibilitando um modelo mais democrático de administração dos conflitos sociais

no país.  Segundo Maurício Godinho Delgado10,  de antemão, o Preâmbulo da Constituição

aborda o exercício de direitos sociais e individuais, mencionando uma sociedade pluralista e

defendendo a solução pacífica  de conflitos.  Já  no Título I,  Dos Princípios  Fundamentais,

dispõe sobre valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, com a menção de uma sociedade

livre, justa e solidária, reforçando a necessidade da solução pacífica de controvérsias.

Mais que isso, a Constituição de 1988 inova – de modo muito destacado –
perante todas as Cartas anteriores ao estatuir que todo o poder emana do
povo, que o exercerá por meio de seus representantes eleitos ou diretamente.
Ora,  à medida que se  sabe que a  norma jurídica  é a consumação de um
processo político bem-sucedido pode-se concluir que pretendeu também a
Constituição valorizar formas autônomas de exercício do poder, não apenas
através de instrumentos políticos clássicos (ainda que raramente utilizados
na história brasileira, como o plebiscito e o  referendum – art. 14, CF/88),
como ainda mediante mecanismos de produção autônoma do Direito (que
traduzem  meio  notável  de  exercício  direto  do  poder).  Mais  à  frente,  a
Constituição  confirmará  essa  intenção,  ao  acentuar  a  importância  das
convenções  e  acordos  coletivos  (arts.  7º,  XXVI,  e  8º,  VI,  CF/88).
(DELGADO, p. 115.)

A Carta de 1988 possibilitou, ainda, um aperfeiçoamento da legislação nacional, eis

que introduziu o conceito de função social da propriedade, previsto nos artigos 5º, XXIII; 170,

III; e 186, III e IV:

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: 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
Art. 170. 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, observados os seguintes princípios: 

9 Ideias de SILVA, Cristiane de Melo Mattos Sabino Gazola.  Do Escravismo Colonial ao Trabalho Forçado

Atual – A Supressão dos Direitos Sociais Fundamentais. São Paulo: LTr, 2009.
10 Ideias de DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8º ed. São Paulo: LTr, 2009. p. 115
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III - função social da propriedade; 
Art.  186.  A função social  é cumprida quando a propriedade rural  atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em
lei, aos seguintes requisitos: 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV  -  exploração  que  favoreça  o  bem-estar  dos  proprietários  e  dos
trabalhadores.

Através da leitura dos transcritos dispositivos constitucionais, resta claro que para

atingir a função social da propriedade, devem ser observadas as regulamentações das relações

de  trabalho,  além  de  se  buscar  um  modelo  de  expoloração  favorável  ao  bem-estar  dos

proprietários e trabalhadores.

O art.  1º,  IV,  CF traz como fundamento da República Federativa do Brasil  e  do

Estado Democrático de Direito os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa.

Ao dispor sobre os princípios que regem as relações internacionais do país, o art. 4º,

CF, traz a prevalência dos direitos humanos em seu inciso II.

O Artigo 5º, CF, dispondo sobre os direitos e garantias fundamentais, traz em seus

incisos III  e XLI que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou

degradante”; e que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades

fundamentais”, respectivamente.

Os direitos do trabalhador urbano e rural estão previstos no rol dos direitos sociais,

no art. 7º da Constituição Federal, inserido no Capítulo II de seu Título II, que ainda prevê

outros direitos que possam melhorar sua condição social.

1.3.1. Princípios constitucionais violados

Através da leitura desses dispositivos,  observa-se que a redução do trabalhador a

condição análoga à de escravo desrespeita diversos princípios constitucionais. O mais notável

deles é o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da

Constituição Federal, tido também como fundamento da República Federativa do Brasil e do

Estado Democrático de Direito.

O princípio da dignidade  da pessoa humana tem por base um direito natural, é o

direito de ser tratado com dignidade, ter seus direitos adquiridos respeitados, pelo simples fato
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de ser  pessoa.  É o princípio que  visa a  condições  favoráveis  de respeito  à  pessoa,  é  um

atributo do homem que o faz merecedor de um mínimo de direitos, é qualidade irrenunciável

e inalienável11.  Tal princípio tem  status de norma constitucional de eficácia imediata,  não

sendo necessário uma norma regulamentadora para que ele seja aplicado; pode e deve ser

aplicado imediatamente, projetando efeitos diretos.

A dignidade do trabalhador,  como ser  humano,  deve ter  profunda ressonância na

interpretação e aplicação das normas legais e das condições contratuais de trabalho. Ressalte-

se a expressão do Procurador do Trabalho José Cláudio Monteiro no que tange à dignidade

ferida do trabalhador: 

Dar trabalho, e em condições decentes, então, é forma de proporcionar ao
homem  os  direitos  que  decorrem  desse  atributo  que  lhe  é  próprio:  a
dignidade.  Quando se  fala  em trabalho  em que há redução do  homem à
condição  análoga  à  de  escravo,  dessa  feita,  é  imperioso  considerar  que
violado o princípio da dignidade da pessoa humana, pois não há trabalho
decente  se  o  homem  é  reduzido  a  essa  condição.  Como  entende,  com
perfeição,  a OIT:  o controle  abusivo de um ser  humano sobre  outro é  a
antítese do trabalho decente. (SILVA, p. 43.)12

A escravidão,  é,  portanto,  um  crime  contra  a  liberdade  individual  e  contra  a

dignidade humana, eis que a dignidade abrange tudo, e a escravidão tira tudo. A dignidade da

pessoa humana é a fonte das fontes de direito. Através dela os direitos sociais do artigo 6º,

CRFB, como educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, e os direitos dos

trabalhadores do artigo 7º, CRFB, são assegurados. Ademais, a partir dela se desencadeam

vários outros princípios, como o princípio da liberdade.

O princípio  da liberdade pode ser  conceituado como o direito  de o indivíduo se

autodeterminar.  O  artigo  5º,  XIII,  CRFB,  expressa  a  liberdade  de  ofício,  embutida  no

princípio da liberdade, pela qual o homem tem o livre exercício de qualquer trabalho, ofício

ou profissão.  Outrossim, o ser humano não pode ser forçado a exercer atividade que não

deseja: exercendo atividade para outrem, tem o direito de deixar de exercê-la. Assim como

aquele para quem se exerce a atividade não pode opor obstáculo ou sanção alguma em virtude

11 Ideias de CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Em busca de uma definição jurídico-penal de trabalho escravo. In: 
Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. São Paulo: Loyola, 1999.

12 SILVA, Cristiane de Melo Mattos Sabino Gazola. Do Escravismo Colonial ao Trabalho Forçado Atual – A 
Supressão dos Direitos Sociais Fundamentais. São Paulo: LTr, 2009.
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da sua saída.

As práticas comuns ao explorador de mão de obra análoga à de escravo (ameaças,

retenção de documentos ou mesmo de salários), são práticas que rechaçam a liberdade de

ofício e a liberdade de locomoção, expressa no art. 5º, XV, CRFB. Cumpre observar que a

retenção de salário é constitucionalmente vedada pelo art. 7º, X, CRFB.

Ressalte-se que há um desrespeito à liberdade de escolha do indivíduo, pois embora

ele tenha se dirigido ao local de trabalho por livre e espontânea vontade, esta vontade resta

viciada por erro e fraude. O obreiro se depara com condições diversas das que lhe foram

prometidas no momento da contratação, posto que a fraude é utilizada para ludibriar a vítima,

tornando falsa sua percepção da realidade. Resta claro que o desprezo às liberdades de ofício,

locomoção e de escolha atenta contra o princípio da liberdade.

Outro princípio que se desdobra através do princípio da dignidade da pessoa humana

é o da igualdade. A submissão de um trabalhador a condições análogas à de escravo viola o

princípio da igualdade, visto que a vítima é privada de todos os direitos trabalhistas previstos

na Constituição Federal, previamente analisados, na Consolidação das Leis Trabalhistas e nas

demais legislações, acordos ou convenções. Perante os outros trabalhadores, a privação de

direitos torna a vítima desigual, uma vez que sua força de trabalho não é remunerada nos

termos  consolidados  por  legislação.  Diante  do  empregador,  tal  privação  escancara  a

desigualdade, através da submissão imposta à vítima.

Como visto anteriormente, a proibição do trabalho escravo e o respeito às normas de

Direito do Trabalho, que asseguram prerrogativas ao trabalhador, são normas expressas no

ordenamento jurídico brasileiro. Pelo princípio da legalidade, tem-se o dever de respeitar as

normas  trazidas  pelo  ordenamento  jurídico  interno,  restando  evidente  que  a  atitude  do

empregador  que  submete  seus  funcionários  a  condições  análogas  à  de  escravo  viola  o

princípio da legalidade.

Em razão das discrepâncias de condições sociais, tem-se o princípio protetor, que

visa estabelecer igualdades entre o empregado e o empregador, podendo o Estado intervir nas

relações de emprego nos casos em que os direitos do trabalhador estejam sendo suprimidos,

em virtude de sua vulnerabilidade no momento da contratação.

A  partir  do  princípio  protetor  são  desencadeados  tantos  outros,  como  o  da

irrenunciabilidade, pelo qual o trabalhador não pode renunciar seus direitos; o  in dubio pro
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operario,  pela  escolha  da  interpretação  da  lei  mais  favorável  ao  trabalhador,  havendo

incerteza; o da condição mais benéfica; o da primazia da realidade, pelo qual se reconhece o

direito do trabalhador, ainda que contrário ao estipulado em contrato ou ao que consta em

Carteira de Trabalho e Previdência Social, se o fato ensejador de tal direito houver ocorrido na

realidade; e os princípios da intangibilidade e integralidade do salário, em que são vedados

descontos e penhoras do salário.

O princípio  protetor  traz,  ainda,  o  princípio  da  não  discriminação,  que  proibe  a

discriminação  em  razão  de  sexo,  idade,  cor,  estado  civil,  no  art.  7º,  XXX,  CRFB,  ou

estipulação de  qualquer  critério  de  admissão  e  de  salário  em razão de  deficiência  física,

conforme art. 7º, XXXI, CRFB. Por fim, de tal princípio decorre o princípio da continuidade

da relação de emprego, pelo qual é prevista indenização em caso de despedidas arbitrárias,

conforme art. 7º, I e XXXII, CRFB.

Resta claro que a Constituição como um todo busca proteger e valorizar o trabalho,

sendo o trabalho escravo uma agressão e estes princípios e, portanto, ao Estado Democrático

de Direito. 

2. TRABALHO  EM  CONDIÇÕES  ANÁLOGAS  À  DE  ESCRAVO  NO  MEIO

URBANO

O  trabalho  escravo  persiste  no  meio  rural,  entretanto,  houve  um  avanço  na

identificação e fiscalização desse mal no meio urbano, conforme afirmação de Xavier Plassat,

coordenador do programa de combate ao trabalho escravo da Comissão Pastoral  da Terra

(CPT)13:

O trabalho  escravo  não  acabou  no  meio  rural.  O  que  começou  na  zona
urbana foi uma atenção maior da fiscalização a diferentes cadeias produtivas
críticas,  um  investimento  e  um  olhar  mais  aguçado  para  identificar  as
condições degradantes do trabalho.

Importante ressalvar que é precário o diagnóstico do trabalho escravo urbano devido

à falta de precisão das pesquisas, que dificilmente conseguem detectar a totalidade dos casos.

13 Disponível em <http://www.cptnacional.org.br/index.php/noticias/trabalho-escravo/1396-trabalho-escravo-
ate-quando>. Acesso em 15 set. 2014.
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Uma das formas mais antigas de trabalho compulsório e que persiste no século XXI,

é a escravidão por dívida. Tal modalidade é o estado ou a condição resultado do fato de que

um devedor se tenha comprometido a fornecer, em garantia da dívida, seus serviços ou o de

alguém sobre quem tenha autoridade. A relação entre patrão e empregado inicia-se com uma

dívida e subsiste em razão da vigilância armada e castigos exemplares.

Instrumento  de  usurpação  da  liberdade  dos  trabalhadores,  resultante  e
indicador da superexploração que lhes é imposta, a dívida está em muitos
casos incorporada à percepção que os trabalhadores tem da relação com os
patrões. Nesses casos, eles não questionam a ideia de dívida como parte da
relação e, sim, a falta de controle sobre as contas, o montante e a composição
da dívida; e, como um ponto de honra, esses trabalhadores preferem “não
sair devendo” (ESTERCI, 1999, p. 102)14.

Sendo a maior parte do salário pago em utilidades, o débito vai se expandindo, de

maneira que a remuneração não será suficiente para saldar a dívida. Via de regra, os juros

cobrados em razão da dívida são exorbitantes,  impossibilitando o trabalhador  de saldá-la,

tornando-o cada vez mais inadimplente, eis que tal situação o força a se endividar ainda mais.

Resta caracterizada a escravidão por dívida, uma configuração clássica dos casos de

escravidão  moderna,  tanto  rural  quanto  urbana.  Além de  violar  as  normas  de  Direito  do

Trabalho, causa penúrias como o desfazimento de vínculos familiares, privação do acesso à

escola aos filhos da vítima, sujeição à contração de moléstias, desamparo na ocorrência de

acidentes,  condições subumanas de higiene e habitação, perda da identidade como pessoa

humana, baixa expectativa de vida, punições e maus-tratos. 

Além dessa espécie de trabalho forçado, hodiernamente, comum se faz a escravidão

de imigrantes. No Brasil, esse tipo de escravidão se iniciou no século XIX, em virtude das

dificuldades trazidas com o fim do tráfico negreiro, sendo as cultutas de café as que mais

importaram  mão  de  obra  escrava,  principalmente  na  região  de  São  Paulo.  A forma  de

aliciamento  e  permanência  dos  trabalhadores  se  deu  do  mesmo modo  da  escravidão  por

dívida.

Atualmente, o registro de números de trabalhos forçados é consideravelmente alto

entre os imigrantes, na maioria latino-americanos, provenientes, principalmente, da Bolívia,

14 SILVA, Cristiane de Melo Mattos Sabino Gazola. Do Escravismo Colonial ao Trabalho Forçado Atual – A 
Supressão dos Direitos Sociais Fundamentais. São Paulo: LTr, 2009.
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Colômbia e Peru. Concentram-se no grandes centros urbanos, majoritariamente, em atividades

de confeccções.

2.1. ATIVIDADES QUE ENVOLVEM TRABALHO ESCRAVO URBANO

2.1.1. Indústria têxtil

O  trabalho  escravo  no  ambiente  urbano  normalmente  remete  a  atividade  de

confecção, na indústria têxtil. Via de regra, as vítimas do trabalho compulsório na indústria

têxtil são imigrantes latino-americanos.

O fluxo migratório teve início na década de 1950, com a chegada principalmente de

estudantes  de  intercâmbio  (Brasil/Bolívia),  que,  mesmo  após  a  conclusão  dos  cursos

acabavam  aqui  permanecendo  em  decorrência  da  boa  oferta  de  empregos.  A presença

boliviana no Estado de São Paulo tornou-se significativa da década de 1980, tendo o fluxo

sido mantido ao longo da década de 1990, consistindo o perfil dos imigrantes de jovens, de

ambos os sexos, de escolaridade média e solteiros15. O principal mercado de trabalho é o da

indústria da confecção, principalmente em pequenas empresas situadas na zona central de São

Paulo, além da situadas nas Zonas Leste e Norte da cidade, ao passo que os empregadores são

brasileiros, coreanos, ou mesmo bolivianos.

Na última década,  o  Brasil  passou por  um período de  crescimento  sustentável  e

contínuo,  tendo  como  consequência  o  aquecimento  do  mercado  consumidor  interno,  a

valorização do Real  e  o  aumento  da  demanda por  mão de  obra,  na  maioria  dos  setores.

Tamanho crescimento atraiu a atenção e o fluxo migratório de trabalhadores estrangeiros que

buscam melhores condições de vida. Ademais, desde o final de 2008, resta configurado um

cenário internacional de crise financeira, principalmente em países que antes atraíam esses

fluxos,  redirecionando a preferência  para o Brasil.  Nesse contexto econômico se insere o

aumento da imigração de cidadãos da Bolívia, Paraguai, Peru e outros países limítrofes ou não

ao território nacional.

Atraídos por anúncios veiculados em rádios locais de seus países de origem, com

promessas de bons salários e qualidade de vida, ao chegarem aqui, muitos se deparam com

15 Dados do Trabalho Escravo no Brasil em Retrospectiva: Referências para Estudos e Pesquisas. 2012. 
Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A350AC882013543FDF74540AB/
retrospec_trab_escravo.pdf> Acesso em 22 out. 2014.
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jornadas  excessivas,  ambiente  de  trabalho  inadequado  e  baixíssimos  salários.  As  oficinas

clandestinas, cujos locais de instalação caracterizam-se pela alta rotatividade, possuem pouca

ventilação,  em razão das janelas estarem sempre fechadas (muitas vezes até emparedadas,

com madeira ou tijolos) para evitar que se descubra o trabalho ilegal. Por não haver ventilação

adequada, torna-se enorme o desconforto e a possibilidade de transmissão de doenças como a

tuberculose, que tem alta incidência entre os bolivianos. Há, ainda, muito ruído, dado que se

mantém um rádio ligado para disfarçar o barulho das máquinas, o que também impede os

costureiros de conversarem entre si.

Desde os anos 1990, o Ministério do Trabalho e Emprego recebe, de forma crescente,

denúncias de violência no ambiente de trabalho relacionadas com o fluxo migratório irregular

de trabalhadores estrangeiros. Comumente tais denúncias referem-se a servidão por dívida,

trabalho forçado,  maus tratos,  precárias  condições  de segurança  e  saúde,  assédio  moral  e

sexual, espancamentos, jornadas de mais de 16 horas de trabalho, dentre outras violações de

direitos humanos. À época não havia tratados de regularização migratória ou de residência, à

medida que os trabalhadores estrangeiros entravam de forma irregular no país, muitos vítimas

do tráfico de pessoas, e assim permaneciam, sofrendo calados, amedontrados pela deportação

e retorno forçado. O processo de integração regional tem se fortalecido, desde meados dos

anos 2000, a partir da inclusão da dimensão social em sua agenda.

O problema se oculta nas pequenas oficinas de costura, o que, aliado à condição de

ilegalidade em que os estrangeiros vivem no país,  os torna mais vulneráveis e ao mesmo

tempo  invisíveis  aos  olhos  do  Poder  Público.  O  cenário  é  de  extrema  precarização.  Os

imigrantes, majoritariamente latino-americanos, trabalham por mais de 16 horas diárias para

ganhar valores próximos ao salário mínimo, ou mesmo abaixo deste, e são inexistentes as

condições  básicas  de  segurança  e  saúde.  É  comum a  contração de  dívidas  por  parte  das

vítimas para chegar ao Brasil, sendo descontadas dos já baixos salários, acarretando situações

de  servidão  e  de  restrição  da  liberdade  de  locomoção  por  dívida,  portanto,  notória  a

escravidão por dívida. Em virtude do desconhecimento das leis nacionais e da ausência de

documentos  brasileiros,  a  situação  se  agrava,  eis  que  a  maior  parte  da  imigração  se  dá

informalmente,  sem  o  controle  das  autoridades  de  fronteira.  Não  raro  há  ocorrência  de

agressões físicas e morais, ameaças e outras violações de direitos humanos.

As redes de agenciamento dessa mão de obra situam-se em La Paz e em Santa Cruz
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de La Sierra, na Bolívia. As rotas são feitas por Corumbá, Mato Grosso do Sul, ou por Ciudad

Del  Este,  Paraguai,  via  Foz  do  Iguaçu,  Paraná.  Diversas  fases  de  anistia  ocorreram aos

imigrantes em situação irregular, entre estes os bolivianos: em 1981, em 1988 e em 2009.

Na cidade de São Paulo, os bairros do Brás e do Bom Retiro são conhecidos pelo seu

movimentado comércio de peças de vestuário, que começaram a ser ocupados principalmente

por coeranos, nas últimas décadas, sendo suas ofertas destacadas pelo baixo preço cobrado.

Boa  parte  dessas  lojas  vende  peças  de  fabricação  própria,  embora  algumas  etapas  de

confecção sejam terceirizadas, contexto no qual aparecem as oficinas dos bolivianos.

Muitos desses fabricantes, além de produzirem para suas próprias lojas, fornecem

para grandes redes, com as quais as oficinas de costura não tem contato direto. O ofício dos

trabalhadores das oficinas é fazer as montagens das peças cortadas recebidas, de modo que o

dono da oficina recebe um valor por peça,  remunerando o costureiro em um valor muito

inferior.

Em  2005,  foi  celebrado  entre  Brasil  e  Bolívia  o  “Acordo  sobre  Regularização

Migratória”, que permite a regularização de nacionais de ambos os países que ingressaram no

território da outra parte antes da ratificação do Acordo, e que nele permanecem em situação

irregular.

No mesmo ano, foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito para Apurar a

Exploração de Trabalho Análogo ao de Escravo,  na Câmara Municipal  de São Paulo.  As

principais denúncias que motivaram sua instauração ocorreram no final de 2004 e início de

2005, que estimavam a presença de mais de 60 mil bolivianos indocumentados na cidade,

trabalhando em mais de 8 mil oficinas de costura ilegais. A situação em que se encontravam

era  precária,  sendo  o  local  de  trabalho  o  mesmo  em que  se  comia,  dormia,  as  crianças

cresciam e os  adultos  se  relacionavam. Consta  que depois  de trabalharem o dia  todo,  os

operários estendiam seus colchões embaixo das máquinas, onde, ocasionalmente, seus filhos

dormiam durante o dia.

À medida que o local de trabalho era o local de moradia, não é difícil imaginar a

precariedade  da  higiene:  acumulavam-se  embalagens  com  restos  de  comida  e  eram

insuficientes os banheiros para tamanha quantidade de pessoas. Ademais, havia a precariedade

das instalações: ligações elétricas inadequadas e material inflamável acumulado perto de fios,

que  culminados  com  o  cansaço  pelas  longas  jornadas  exercidas,  aumentavam
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exponencialmente o risco a que esses trabalhadores eram expostos.

A remuneração era feita por peça produzida, cujo valor era baixíssimo, de modo que

para compor um salário que oferecesse mínimas condições de sobrevivência era necessário

uma  maratona  de  trabalho,   fazendo  com  que  a  jornada  de  trabalho  se  estendesse  pela

madrugada.  Foram  relatados  casos  de  cerceamento  do  direito  de  ir  e  vir,  apreensão  de

documentos e até ameaças à vida em caso de tentativa de abandono do trabalho. Além disso, a

alimentação  fornecida  (e  descontada  do  pagamento)  caracterizava-se  por  ser  pobre  em

nutrientes; raramente os trabalhadores tinham a possibilidade de se alimentar com proteínas, o

que os debilitava ainda mais.

A CPI não foi capaz de responder quantas pessoas estão envolvidas nas atividades

investigadas, em razão do fato de existirem apenas estimativas:

O Consulado fala em 50 mil indocumentados; a Pastoral do Migrante, em 70
ou 80 mil; o Ministério Público Federal estima que haja 200 mil bolivianos
em São Paulo,  entre  regulares  e  irregulares.  O Sindicato  das  Costureiras
destaca que,  em 1998,  havia 140 mil  costureiros devidamente registrados
trabalhando na cidade; em 2005, esse número caiu para 70 mil. Como não
houve um encolhimento desse mercado – ao contrário, ele prosperou e se
expandiu – a presidente do Sindicato, Eunice Cabral, calcula que a diferença
tenha  sido  preenchida  em  grande  parte  pelos  bolivianos  em  situação
irregular. O Sindicato estima que haja 80 mil trabalhadores irregulares, entre
as  famílias  de  brasileiros  que  trabalham  em  domicílio  e  bolivianos
submetidos  às  condições  descritas.  (Relatório  Final  da  Comissão
Parlamentar de Inquérito Para Apurar A Exploração de Trabalho Análogo
ao de Escravo).

Além de concluir pela existência massiva do trabalho em condições análogas à de

escravo na cidade de São Paulo, a CPI constatou que é necessário estabelecer um liame de

responsabilidade  jurídica  entre  as  empresas  que  comercializam itens  de  vestuários  e  suas

fornecedoras. Isso porque ainda que a diligência nas oficinas de costura identificasse etiquetas

de roupas de grandes empresas, como ocorreu com as lojas C&A, Marisa e Riachuelo, não se

pôde imputar qualquer responsabilidade jurídica a elas, em virtude da regular contratação de

seus fornecedores, que por sua vez, subcontratam oficinas nas quais é realizado trabalho em

condições análogas à de escravo.

Em 2009 foi assinado o Pacto Municipal Tripartite contra a Fraude e Precarização, e

o Pacto Contra a Precarização e pelo Emprego e Trabalho Descentes em São Paulo – Cadeia
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Produtiva  das  Confecções,  entre  o  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  através  de  sua

Superintendência Regional de São Paulo e diversos outros órgãos e entidades.

A partir de 2010, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo

– SRTE/SP, através de grupos especiais de auditores fiscais do trabalho, realizou as primeiras

ações de inspeção em várias oficinas de confecção de vesturário, dando maior visibilidade ao

problema.

Casos em que se mantém vigilância armada no local de trabalho existem, entretanto,

não são os mais frequentes. Por outro lado, algumas oficinais possuem melhores instalações, e

há imigrantes praticando diversas atividades sociais no país, como jogar futebol no fim de

semana, frequentar feiras culturais e encontrar compatriotas. Tal estilo de vida pode causar a

impressão de que não há trabalho análogo ao de escravo, contudo, ele persiste, eis que as

vítimas não têm nenhum direito trabalhista garantido e não estão livres de fato.

A erradicação desse labor torna-se extremamente difícil, eis que os imigrantes não

denunciam. Não raro, a qualidade de vida, mesmo em condições análogas à de escravo, é

melhor no Brasil do que em seus respectivos países, em razão das condições socioeconômicas

desses. 

2.1.2. Indústria da Construção

Os primeiros casos de trabalho análogo ao de escravo no setor da construção civil e

em obras de infraestrutura vieram a público em 2009, no Estado de São Paulo, na região de

Campinas.  Em 2010,  surgiram outros  casos  no  Paraná.  A forte  expansão  no  setor  gerou

escassez de mão de obra local, abrindo espaço para uma antiga prática de aliciamento de

trabalhadores do nordeste por empreiteiras subcontratadas.

Em 2013, o setor da construção civil liderou os casos identificados como trabalho em

condições  análogas  à  de  escravo,  conforme  o  balanço  das  fiscalizações  realizadas  pelo

Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo dados do Grupo Especial de Fiscalização Móvel

do MTE (GEFM), divulgados em maio do corrente ano, foram identificadas 914 pessoas em

regime de trabalho análogo à escravidão no setor. Desde que foram iniciadas as fiscalizações,

esse foi o maior número de pessoas resgatadas na área urbana, sendo Minas Gerais o Estado

com o maior número de resgates em áreas urbanas, e São Paulo em segundo lugar.
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O número de denúncias de trabalho escravo na construção civil aumentou 50% na

região metropolitana de Campinas entre 2010 e 2011. Foram denunciados 42 (quarenta e dois)

casos  na  região  contra  empresas  de  construção  civil,  sendo  17  (dezessete)  no  primeiro

trimestre  de  2010  e  25  (vinte  e  cinco)  no  mesmo  período  de  2011,  o  que  propiciou  a

instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara de Vereadores local16.

A situação encontrada nos casos flagrados é basicamente a mesma: trabalhadores

recrutados  por  empresas  subcontratadas  submetidos  a  condições  precárias  de  trabalho  e

moradia, com indícios de aliciamento. Foram verificados grupos de nordestinos vivendo em

condições degradantes, em Sorocaba (SP) e Campinas (SP). Os principais problemas estão

relacionados ao meio ambiente de trabalho, ao excesso de terceirização e aos alojamentos

irregulares e precários.

Foram realizadas cinco fiscalizações de obras na região de Campinas. No bairro de

Jardim Florence,  foi  encontrado  um grupo que  fora  aliciado por  “gatos”  (aliciadores)  no

Maranhão para trabalhar em uma obra da Goldfarb e Odebrecht. O alojamento encontrava-se

em situações precárias de higiene, além de oferecer risco à segurança dos trabalhadores. A

Polícia Federal prendeu três empreiteiros em flagrante, as construtoras se responsabilizaram

pelos trabalhadores, fizeram os pagamentos e regularizaram os alojamentos.

No  município  de  Hortolândia,  em  uma  obra  de  uma  Escola  Estadual,  foram

encontrados  trabalhadores  habitando  moradias  precárias,  alimentando-se  mal,  com

documentos  retidos  e  sem  remuneração.  A responsável  pela  obra,  a  construtora  Itajaí,

subcontratara a empreiteira Irmãos Moura, que trouxera 40 (quarenta) pessoas de Pernambuco

sob falsas promessas de bons salários e dignas condições de trabalho. O Ministério Público do

Trabalho (MPT) firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a construtora

Itajaí, que rescindiu o contrato com 23 (vinte e três) trabalhadores, enviando-os de volta às

suas  casas.  Os  outros  17  (dezessete)  foram registrados  diretamente  pela  empresa,  que  se

obrigou a adequar alojamentos e condições de trabalho.

No  bairro  de  Jardim  Chapadão,  Campinas,  foram  visitadas  cinco  moradias  de

trabalhadores de empresas que prestavam serviços para a construtora Norpal, em razão de

uma obra administrada pela mesma. Todas elas continham irregularidades: os alojamentos

estavam superlotados; não havia ventilação suficiente; a fiação elétrica encontrava-se exposta;
16 Dados disponíveis em <http://reporterbrasil.org.br/2011/04/campinas-instala-cpi-para-apurar-escravidao-em-

obras/> Acesso em 20 out. 2014.
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o  número  de  banheiros  era  incapaz  de  atender  a  população  que  ali  habitava;  parte  das

moradias  era  improvisada  em  barracões  industriais,  sendo  um  deles  feito  de  madeira

compensada. A obra foi embargada por falta de segurança e condições de moradia, enquanto o

proprietário das casas foi multado.

Ao  passo  que  no  bairro  de  Nova  Aparecida,  em  Campinas,  foram  encontrados

problemas nas áreas de habitação dos operários, com banheiros e refeitórios precários, além

de falta  de fornecimento  de equipamentos  de proteção individual  (EPIs)  e  uniformes aos

trabalhadores.

Finalmente, no município de Americana, SP, no canteiro do empreendimento “Beach

Park”,  duas  empreiteiras  subcontratadas  (Maria  Ilza de Souza  Ferreira  Ltda.  e  Cardoso e

Xavier Construção Civil Ltda.) pela construtora MRV Engenharia mantinham trabalhadores

oriundos do Maranhão e de Alagoas em condições precárias. Seus alojamentos achavam-se

superlotados e  sem ventilação,  além de  conter  fiação  exposta,  problemas de  mobiliário  e

escassa  higienização.  Como a  locação  das  casas  e  o  fornecimento  de  camas,  colchões  e

armários eram de responsabilidade da MRV, a empresa assinou um TAC se compromentendo

a providenciar o retorno dos 48 (quarenta e oito) empregados envolvidos.

Na cidade de São Paulo, O Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho

e Emprego e sindicatos de trabalhadores, em 2011, realizaram reuniões no intuito de elaborar

um diagnóstico do problema e estabelecer estratégias para um atuação conjunta. Em outubro

do mesmo ano, a CPI do trabalho escravo de Campinas concluiu pela existência de trabalho

análogo ao de escravo em obras do município, encaminhando o relatório final ao Ministério

Público do Trabalho, ao sindicato da construção, o Sinduscon, e à Delegacia Regional do

Trabalho de Campinas.

É  preciso  um  envolvimento  mais  efetivo  do  Poder  Legislativo  no  combate  à

escravidão  contemporânea.  Comissões  Parlamentares  de  Inquérito  (CPIs)  devem  ser

valorizadas  como  instrumentos  de  contribuição  e  precisam  dar  respostas  concretas  à

sociedade. 

2.1.3. Motoristas de caminhão

Embora possa parecer inusitado em um primeiro momento, há relatos de motoristas
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de caminhão trabalhando em condições análogas à de escravo. Pressionados pela exigência de

produtividade,  já  que  sua  remuneação  é  calculada  com  base  na  carga  entregue,  muitos

trabalham mais de 18 horas diárias. Além disso, suas condições de saúde tornam-se precárias,

pois  o  nível  de  estresse  devido  aos  perigos  constantes  das  rodovias  brasileiras  leva

constantemente a problemas como hipertensão, agravados por problemas ergométricos, em

razão de passarem muito tempo sentados, em constante trepidação.

2.1.4. Trabalhadores marítimos

Segundo informa notícia no site  do Senado Federal17,  os trabalhadores marítimos

encontram-se entre os mais vulneráveis ao trabalho em condições análogas à de escravo. A

fiscalização  em embarcações  praticamente  inexiste,  em especial  em águas  internacionais.

Desse  modo,  provoca-se  um isolamento,  no qual  os  navios  podem ser  transformados  em

cativeiros, sendo a situação agravada pela dificuldade na responsabilização dos tripulantes.

2.2. JURISPRUDÊNCIA

Concernente ao tema, devem ser expostos alguns julgados para fins de ilustração do

mesmo.

O Recurso Ordinário nº 21625 (RO 21625 SP 021625/2010)18 trata de reclamação na

qual  a  parte  autora,  Francisco  Vieira  Sobrinho,  aduz  que sempre  trabalhou  em

empreendimento da reclamada de segunda a sábado, das 06h30 às 17h00, com intervalo de 30

minutos,  além  de  três  domingos  por  mês  e  nos  feriados,  sem  folga  compensatória.  A

reclamada, Santelisa Vale Bioenergia S.A., nega o teor das alegações.

Além das  horas  devidas,  foram constatadas  condições  de  trabalho análogas  à  de

escravo, como longos períodos sem água, inclusive para o banho, carência de condições de

higiene,  precária  alimentação,  dentre  outros.  Desse  modo,  foram conhecidos  os  recursos

ordinários interpostos por ambas as partes, porém, negado o de Santelisa Vale Bioenergia S.A.

Provido, parcialmente, o de Francisco Vieira Sobrinho, para acrescer a condenação em danos

17 Disponível em <http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/trabalho-escravo/trabalho-escravo-
atualmente/escravos-urbanos.aspx>. Acesso em 20 out. 2014

18 Disponível em <http://portal.trt15.jus.br/>. Acesso em 24 nov. 2014.
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morais, obtida na sentença, para R$ 50.000,00, acrescer a devolução dos descontos indevidos,

e acrescer à condenação horas extras. Por fim, aplicou à reclamada multa de indenização por

litigância de má-fé,  nos importes de 1% e 20%, respectivamente,  sobre o valor  da causa

devidamente atualizado, conforme ementa:

EMENTA.   DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  DO
TRABALHO.  TRABALHO  EM  CONDIÇÕES  ANÁLOGAS  À  DE
ESCRAVO.   RECURSO  ATENTATÓRIO.  SITUAÇÃO  FÁTICA
FARTAMENTE  COMPROVADA.  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  A
escravidão,  o  trabalho  forçado  e  a  servidão  por  dívida  possuem
características  próprias,  mas  todas  essas  figuras  constituem  violação  dos
direitos humanos fundamentais, especialmente o da dignidade humana. Na
realidade, a multiplicidade de casos práticos de exploração da mão de obra
humana contemporânea não permite firmar posicionamento acerca de uma
sociedade tipicamente escravagista, mas se pode falar, como se tem falado,
em trabalho escravo contemporâneo ou neoescravidão, no qual o ser humano
é levado ao extremo da exploração, tratado como bicho, sem reconhecimento
e  concessão  de  direitos  mínimos  de  sobrevivência  digna  e  os  que  não
aceitam são  simplesmente  descartados,  sabendo-se,  inclusive,  do  descarte
por  assassinatos  de  crueldade  inigualável.  Nossa  Constituição  Federal,
seguindo esse norte, houve por bem fixar como um dos pilares do Estado
Democrático  o  valor  social  do  trabalho,  que  ombreia  o  valor  da  livre
iniciativa, mas não é menos importante. Infraconstitucionalmente, o Brasil já
adotou algumas medidas contra o trabalho escravo contemporâneo, como se
vê do art. 149 do Código Penal, com reação dada pela Lei nº 10.803/2003.
Ainda, o Brasil é signatário das convenções internacionais que pretendem
erradicar o trabalho forçado, as normas que ensejam a aplicação de sanções
aos  exploradores  encontram  respaldo  constitucional,  já  que  diretamente
ligados  aos  direitos  humanos.  Neste  caminho,  o  Ministério  Público  do
Trabalho  e  o  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  têm  empenhado-se  no
combate  ao  trabalho  escravo  contemporâneo,  sendo  que  os  empresários
rurais  que  o  praticam  são  incluídos  numa  “lista  suja”,  periodicamente
editada,  impedindo-os  que  se  utilizem  de  auxílios  e  incentivos  fiscais,
justamente porque o Estado não pode validar e, mais do que isso, incentivar
essa  prática,  por  meio  da  concessão  de  incentivos,  oriundos  dos  cofres
públicos,  com  empregadores  que,  por  meio  desse  exercício,  colocam-se
diametralmente opostos aos princípios e pilares democráticos insculpidos em
nossa Magna Carta, como alhures dito. A realidade dos autos exalta que o
empreendimento da Reclamada utiliza-se de trabalho forçado, em ambiente
degradante,  com  condições  ostensivamente  inadequadas,  mantendo  os
trabalhadores  sem  liberdade  de  locomoção,  em  verdadeiro  exílio,  em
evidente afronta a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho,
insculpidos  no  art.  1º,  CF,  além  do  art.  5º  e  seu  parágrafo  2º,  nele  se
incluindo as Convenções Internacionais 29 e 105, ratificadas pelo Brasil, o
art. 7º, ambos da CF,  além de tipificado o crime do art. 149, CP. Acresço,
ainda,  que,  do  painel  probatório  extrai-se  que,  de  fato,  os  trabalhadores
ficavam dias inteiros sem água, inclusive para o banho, sendo comum faltar
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papel  higiênico,  a  comida  não  era  suficiente,  algumas  vezes  chegava
estragada. Ainda, extrai-se que o número de banheiros e vasos sanitários era
insuficiente e, “como eram muitos homens o banheiro não tinha como parar
limpo”, além de a comida, por vezes, chegar morna ou fria e não haver local
para  aquecer  as  marmitas,  nem  mesmo  para  armazenar  mantimentos
(geladeiras). Por esse esposado, conclui-se que o recurso da Reclamada é um
verdadeiro  atentado  ao  bom  senso,  revelando  nitidamente  sua  má-fé,
tentando  esquivar-se  maliciosamente  da  realidade  que  a  sua  própria
testemunha, e seu depoimento pessoal, confirmam, colhendo pequenas frases
para  tirá-las  do  contexto  e  dar  sustento  a  seu  recurso.  Diante  disso,  nos
termos dos artigos 14 e 17 do CPC, a Reclamada deve responder pelas penas
por litigância de má-fé, devendo arcar com multa no valor de 1% do valor da
causa e indenização de 20%, também sobre o valor da causa, que deverá ser
atualizado  para  esse  fim,  ambas  reversíveis  ao  Reclamante.  Recurso  da
Reclamada  não  provido.  (RO 21625 SP 021625/2010.  Relatora:  Luciane
Storel da Silva.Publicado em 16/04/2010).

Por  outro  lado,  tem-se  o  Recurso  Ordinário  nº 01466-2008-013-16-00-719.

Inicialmente, a propriedade de Flávio Orlando Carvalho Mattos (Fazenda Coragem) foi alvo

de  ação  fiscalizadora  do  Grupo  Especial  Móvel  da  Delegacia  Regional  do  Trabalho  no

Maranhão, na qual foram detectadas irregularidades no cumprimento de normas trabalhistas.

Em razão disso, firmou Termo Compromisso de Ajuste de Conduta (TAC), tendo o Ministério

do Trabalho e Emprego promovido a inclusão do seu nome na denominada “lista suja”, que é

a lista de empregadores que exploram trabalho escravo, prevista pela Portaria nº 540/04.

Ajuizou Ação Anulatória, pleiteando a imediata exclusão de seu nome da referida

listagem. O Juízo de primeiro  grau julgou procedente  a  ação,  determinando que a  União

Federal  procedesse  a  exlusão  do  nome  do  requerente  da  “lista  suja”.  Inconformada,  a

requerida interpôs Recurso Ordinário, o qual foi conhecido e julgado procedente, eis que o

requerente não reuniu os requisitos necessários para a exclusão do referido cadastro. Segue

ementa:

EMENTA.  TRABALHO  EM  CONDIÇÕES  ANÁLOGAS  À  DE
ESCRAVO.  EXCLUSÃO  DO  CADASTRO  DE  EMPREGADORES
CRIADO  PELA  PORTARIA  Nº  540  DO  MTE.  NÃO
PRENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.  IMPOSSIBILIDADE -
Consoante inteligência do art. 4º da Portaria 540/04 do MTE, a exclusão de
nomes do Cadastro de empregadores de que trata a referida portaria vincula-
se  ao  preenchimento  de  determinados  requisitos,  quais  sejam,  o

19 Disponível em <http://trt-16.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8421410/1466200801316007-ma-01466-2008-
013-16-00-7/inteiro-teor-13567231>. Acesso em 24 nov. 2014.
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cumprimento do período de 02 (dois) anos pelo infrator, período no qual será
monitorado pela fiscalização para verificação da regularidade das condições
de  trabalho;  a  inexistência  de  reincidência;  o  pagamento  das  multas
resultantes da ação fiscal e a comprovação da quitação de eventuais débitos
trabalhistas  e  previdenciários.  Constatando-se  que o recorrido não reuniu
todos  os  requisitos,  deve-se  determinar  a  sua  reinclusão  no  Cadastro.
(01466-2008-013-16-00-7-RO – Relator: Ilka Esdra Silva Araújo. Publicado
em: 24/03/2010).

2.3. ALICIAMENTO E PERMANÊNCIA

Através de estudos e da análise de depoimentos dos atores envolvidos, chegou-se a

conclusão de que uma das características comum aos trabalhadores submetidos à situação

análoga a de escravo é a de extrema pobreza e baixíssima escolaridade.

Via de regra,  são migrantes ou imigrantes de regiões precárias,  nas quais não há

condições básicas para uma vida digna. Da mesma forma que não há atuação forte do Estado,

inexistindo políticas públicas nas áreas de educação, saúde, habitação, geração de emprego e

renda, profissionalização e etc20.

Diante de inúmeras dificuldades, resta a essas pessoas a migração para áreas que

ofereçam oportunidades de ascensão econômica e social, o que explica o grande número de

casos de aliciamento de trabalhadores.

O aliciamento é realizado por meio dos conhecidos “gatos”, também chamados de

“zangões”, “turmeiros” ou “coiotes”, que são uma espécie de recrutadores de trabalhadores21.

No caso dos imigrantes, em especial os bolivianos, há ainda estações de rádio e jornais que

anunciam esse  tipo  de  trabalho,  induzindo-os  a  acreditar  que  no  Brasil  suas  vidas  serão

imensamente melhores, com salários altos, em dólares americanos, alimentação e moradia

garantidos. Eles não exigem documentação, contudo, sendo ela apresentada, retêm-na com o

intuito de criar um vínculo de dependência.

Em relação aos imigrantes bolivianos, sua entrada no país é relativamente simples,

eis  que  a  imensa  fronteira  seca  entre  Brasil  e  Bolívia,  com cerca  de  3  mil  quilômetros,

20 Ideias de ALMEIDA, Antônio Alves de. Pastorais Lutam por Trabalho Livre e Digno. In: Trabalho Escravo
Contemporâneo. Rio de Janeiro: MAUAD, 2011. FIGUEIRA, Ricardo Rezende; PRADO, Adonia Antunes;
JÚNIOR, Horácio Antunes de Sant'Ana.

21 Ideias de MELO, Luís Antônio Camargo de. As atribuições do Ministério Público do Trabalho na prevenção 
e no enfrentamento ao trabalho escravo. Disponível em: 
<www.mpt.gov.br/publicacoes/escravo/texto_recife.pdf>. Acesso em 20 out. 2014.
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dificulta  a  fiscalização da imigração ilegal.  As principais portas de entrada no Brasil  são

Guajará-Mirim, em Rondônia, Cáceres, no Mato Grosso, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

Muitos dos que possuem passaporte entram por Corumbá e obtêm visto de turista.

Para  manter  os  trabalhadores  sob seu  comando,  os  empregadores  se  utilizam de

mecanismos  de  endividamento,  como  cobranças  de  despesas  de  viagem,  alimentação,

hospedagem, adiantamentos para a família, compra de equipamentos para o trabalho, entre

outros, além de reterem os documentos das vítimas, alegando questões de segurança.

Os estrangeiros encontram-se em situação irregular, trabalhando com visto de turista,

vencido ou sem visto algum, de modo que seus empregadores lhes incutem o temor de sair às

ruas e serem detidos. Ademais, fazem ameaças de lhes entregarem à polícia caso decidam

deixar o trabalho.

Utilizam-se,  ainda,  do  chamado  truck-system,  consistente  na  disponibilização  de

instrumentos para o trabalho, equipamentos para sobrevivência e alimentos, vendidos pelo

empregador por preço superior ao de mercado. Assim, o trabalhador está sempre em débito

com o explorador, não podendo dele desvincular-se até o pagamento de suas dívidas.

O principal meio de coerção é a ameaça, que se caracteriza pela presença de outros

empregados ostensivamente armados no ambiente de trabalho, com o objetivo de assegurar a

execução do trabalho e impedir a realização de fugas ou insurgências contra os patrões. Há

ainda  a  coerção  física,  consistente  em  castigos  físicos  e  até  assassinatos  de  alguns

trabalhadores,  para  servir  de  exemplo  aos  demais  que  pretendam  incorrer  nas  mesmas

atitudes.

No caso específico dos bolivianos, tem-se um fator dificultador a mais. Conforme

relatado na CPI do Trabalho Escravo realizada pela Câmara Municipal de São Paulo22, ao

longo  dos  anos,  alguns  imigrantes  logram  sua  progressão  nos  negócios,  e  montam suas

próprias oficinas de costura, passando então a empregar os bolivianos da nova geração. Esse

novo  empregador  reproduz  com  os  recém-chegados  as  condições  a  que  foi  submetido,

instalando-se  um  círculo  vicioso.  Os  novos  trabalhadores  sentem-se  constrangidos  em

protestar  quanto à situação em que vivem, em razão dos laços familiares  ou pela própria

condição de conterrâneos de seus empregadores. Outros sentem-se gratos ao empregador, por

este ter lhes oferecido trabalho e moradia, imaginando que lhe devem não apenas dinheiro
22 Disponível em <http://www1.camara.sp.gov.br/central_de_arquivos/vereadores/CPI-TrabalhoEscravo.pdf> 

Acesso em 20 out. 2014.
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(em  razão  das  dívidas  contraídas),  mas  também  fidelidade.  Dessa  maneira,  muitos  não

reconhecem que são explorados. Por fim, há, ainda, o medo de ser demitido e permanecer

desempregado.

2.4. RELATOS DE TRABALHADORES LIBERTADOS

A cada dia, cinco pessoas, em média, são libertadas no país. Dados do Ministério do

Trabalho e Emprego demonstram que nos últimos cinco anos, Minas Gerais lidera a lista de

Estados com resgates (2.000), seguido por Pará (1.808), São Paulo (916) e Tocantins (913).

Como há certo receio, por parte dos trabalhadores, do envolvimento de autoridades

locais com seus empregadores, as principais entidades procuradas por eles são a Comissão

Pastoral da Terra e os sindicatos e cooperativas. Durante as blitzes, caso reste configurada a

situação de trabalho em condições análogas à de escravo pelos auditores fiscais, as vítimas

são libertadas e os patrões obrigados a pagar todos os direitos trabalhistas devidos. 

Segundo reportagem especial do site G123, o número total de libertados no país é de

46.478,  contabilizando  R$  86  milhões  o  total  de  indenizações  pagas  após  o  início  das

operações, em 1995.

Através da citada reportagem, foi possível transcrever os relatos de trabalhadores

provenientes de Barras, Piauí, resgatados em uma obra de uma escola municipal de São Paulo,

no corrente ano:

Vim para São Paulo através de um rapaz, lá de Barras também, que trabalha
com esse rapaz aqui de São Paulo, que é o Jhonny, que é o gato. Ele foi
passear lá e falou com a gente pra gente vir pra cá. Quando nós chegamos, o
alojamento era um quarto de tamanho 3,5 x 4, um banheiro, fogão cozinha,
tudo num espaço só dentro desse quarto (…). Eu procurei não avisar minha
família, pra não ficar preocupada, entendeu? Mas chegou a um certo ponto
que não teve mais como a gente esconder. Foi obrigado a gente falar que
tava assim, assim, assim, e a preocupação aumentou ainda mais. Aí desses
dias pra cá a gente falou: “Então vamos parar de trabalhar, não dá pra nós,
vamos embora, que aqui aqui não dá pra ficar mais não (…). A gente tem
família, a gente depende de nós pra trabalhar, mas trabalhar de uma maneira
certa e digna. (Antônio Carlos Viana, 24 anos, casado, pai de uma filha).

23 Disponível em <http://g1.globo.com/economia/trabalho-escravo-2014/platb/>. Acesso em 22 out. 2014.
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Prometeram  melhores  condições  de  trabalho,  né,  melhores  condições  de
trabalho, salário bom, que aqui ia ter um alojamento, ia ter o almoço, ia ser
self-service,  a  janta.  Nós  trabalhamos  com  ele  [Jhonny],  aguentamos
quarenta e cinco dias, aí decidimos falar pra ele: “Cadê o pagamento?” Aí
com aquilo, a gente falava, e ele não dava atenção pra gente. Aí um dia o
rapaz, o nosso colega ali, que é mais, sempre tem aquele cara que é mais,
como é que se chama? Desaforado, né? Desaforado no bom sentido, o cara é,
ele tava reclamando por direito. Chegou pro rapaz, disse: “Como é que é? Se
não pagar a gente, a gente vai parar de trabalhar. Quer dizer que se o cara
continuasse cobrando o que era dele, da gente por direito, né? Que já tava
atrasado dois meses, e ainda queria fazer besteira com o cara, matar o cara
(…). Quero que ele aprenda, pra nunca mais fazer com ninguém. Ele tem
que ver que não é porque nós somos do Nordeste, que nós merece (sic) ser
tratado dessa maneira, né? (Reginaldo Viana, 26 anos, casado, pai de uma
filha).

Disse que o salário ia chegar a quatro mil, que o pedreiro chegava a tirar
quatro mil, ajudante chegava a tirar três mil, três mil e pouco (…). Aí foi
onde ele veio chegar até a me ameaçar. Ele chegou pra mim e disse que se eu
não parasse com aquelas histórias, meu final ia ser triste, eu ia terminar em
merda, meu final (…). A gente trabalhou quarenta dias sem folga, de 7h às
19h, quarenta dias foi nesse rojão. Depois que passou os quarenta dias, falei
pra ele: “Jhonny, agora a gente vai tirar um pouco de folga, vai descansar um
pouco”.  Ele  disse que descansar  só quando morrer.  Tinha uma arma 380
debaixo do banco do carro, ele disse que aquela arma era pra ele resolver os
problemas dele; os problemas que não tivessem ao alcance, ele tinha solução
pra isso (…). O resgate nosso foi o Artenásio. Nós dá (sic) graças a Deus de
nós termos chegado até ele, porque ele foi uma pessoa que soube elaborar as
coisas, porque se ele, Jhonny, descobre que nós tava (sic) fazendo isso, nosso
fim, talvez, eu não estaria aqui hoje contando essa história. E pelas ameaças
que ele fazia, eu não tinha dúvida. É uma alegria, já é um bom sinal pra
gente, estar indo pra casa, e o que nós tava (sic) passando eu não desejo pra
ninguém. O que mais eu quero agora, nesse momento, é que nosso direito
seja reivindicado, para que isso não seja, que não fique impune.  (Antônio
Francisco, 30 anos, casado, pai de quatro filhos).

Eles mandaram o dinheiro da passagem, só que ao chegar eles descontaram
de mim, entendeu? A comida,  até a comida,  eles que pagavam, mas eles
descontam. Só a bota que ele forneceu, e deu uma camisa, a calça... Só a
bota e a camisa que ele deu. Deu não, ele entregou pra nós, aí disse que ele
ia descontar também. (José da Silva, 34 anos, casado, pai de dois filhos).

Após a reportagem, a Kallas Engenharia, responsável pela obra da escola no Capão

Redondo, Zona Sul de São Paulo, assumiu os engargos trabalhistas da empresa subcontratada

para o serviço e arcou com os custos de hospedagem e retorno para Barras, cidade de origem

dos  trabalhadores.  Em nota,  a  Kallas  disse  ainda  que  “repudia  com veemência  qualquer
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prática de trabalho irregular”.

3. COMBATE E ERRADICAÇÃO

A primeira reação ao trabalho escravo obrigatório surge, muitas vezes, dos próprios

trabalhadores  que,  embora  não  conhecedores  da  totalidade  de  seus  direitos,  se  indignam

naturalmente perante os abusos que sofrem.

As tentativas de combate a essa forma de exploração têm se baseado em denúncias

dessas condições, em especial por parte da mídia e da sociedade civil e em ações repressivas

que  decorrem  dessas  denúncias,  principalmente  na  forma  de  fiscalização  nos  locais  de

trabalho.  Diversos  departamentos  da  Polícia  Civil,  o  Ministério  Público  do  Trabalho,  o

Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal foram os

principais envolvidos nessas ações. Apesar de bem intencionadas, as ações são insuficientes

ou totalmente ineficazes para a solução do problema.

A erradicação  do  trabalho  escravo  não  virá  apenas  com  medidas  mitigadoras,

paliativas, como a libertação dos trabalhadores, embora sejam essas necessárias. É preciso

uma mudança estrutural nos métodos de produção do país, eis que esses ainda propiciam um

abiente  favorável  ao  desrespeito  às  normas  trabalhistas,  pois  enquanto  os  números  do

comércio impressionam pelo poderio, um grande número de trabalhadores, imprensados pela

necessidade e vulnerabilidade em que se encontram, são submetidos a condições desumanas.

3.1. COMISSÃO  PASTORAL  DA  TERRA  (CPT)  E  SERVIÇO  PASTORAL  DOS

MIGRANTES (SPM)

A Comissão Pastoral da Terra e o Serviço Pastoral dos Migrantes tem como prática

comum na luta  contra  o trabalho forçado a  conscientização dos  trabalhadores  sobre  seus

direitos e a  necessidade de lutar  por  eles,  além de denunciarem as violações aos direitos

humanos, conforme explica Antônio Alves de Almeida24.

A CPT é uma organização com bases na teologia. Foi criada em 1975, no contexto da

24 Ideias de ALMEIDA, Antônio Alves de. Pastorais Lutam por Trabalho Livre e Digno. In: Trabalho Escravo
Contemporâneo. Rio de Janeiro: MAUAD, 2011. FIGUEIRA, Ricardo Rezende; PRADO, Adonia Antunes;
JÚNIOR, Horácio Antunes de Sant'Ana.
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ditadura  militar,  com  o  intuito  de  abrigar  os  padres  progressistas  que  não  aceitavam  a

submissão da Igreja ao citado poder vigente. Em texto elaborado em 198825, reafirmou seu

caráter pastoral e retomou o trabalho de base junto aos povos das terras como convivência,

promoção, apoio, acompanhamento a assessoria. Atualmente, responde pelo forte combate da

violência e do trabalho escravo no meio rural.

A Pastoral do Migrante (ou SPM), por sua vez, é um serviço de acolhida, orientação

e  de  apoio,  que  a  Igreja  oferece  à  população  migrante  nas  várias  regiões  do  Brasil,  em

especial  aos  trabalhadores  rurais  temporários  provenientes  do  Nordeste.  Ela  desenvolve

atividades  apostólicas  e  sociais,  principalmente  em alojamentos  e  pensões  em cidades  da

região  em  que  estiver  localizada,  mediante  a  evangelização,  alfabetização,  promoção  da

cidadania e organização de eventos culturais e religiosos com os migrantes, segundo informa

o próprio site da organização26.

3.2. GRUPO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO MÓVEL (GEFM)

O Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) foi criado em 14/09/1995, através

das portarias nº 549 e 550 do Ministério do Trabalho e Emprego, cujo fundamento legal se

baseia nos Decretos nº 4.552 de 27/12/2002 e 4.870 de 30/10/2003. Sua composição original

era de apenas auditores fiscais  do trabalho, executando ações em conjunto com a Polícia

Federal.

Antes de sua criação, o Estado Brasileiro não conseguira enfrentar o problema da

submissão  de  trabalhadores  a  condições  análogas  à  de  escravo.  Embora  haja  registro  de

denúncias  no âmbito internacional,  com consequentes constrangimentos perante à OIT, as

reações governamentais eram limitadas a práticas de atos oficiais, sem o desdobramento em

ações concretas.

Segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, no início do governo Fernando

Henrique Cardoso, o então ministro do Trabalho, Paulo Paiva, recebeu como um dos desafios

da Pasta a incumbência de assumir a coordenação de ações voltadas ao combate ao trabalho

infantil e ao trabalho escravo. Tal tarefa foi repassada à Secretaria de Fiscalização do Trabalho

25 Missão da CPT. Disponível em <http://www.cptnacional.org.br/index.php/quem-somos/missao>. Acesso em 
10 nov. 2014.

26 Disponível em <http://pastoraldomigrante.org.br/>. Acesso em 10 nov. 2014.
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– SEFIT (correspondente hoje à Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT).  A Secretaria,

então,  verificou  que  poucas  ações  de  fiscalização  haviam  sido  realizadas,  em  razão  da

dificuldade  de  ações  fiscais  e  de  apuração  das  denúncias.  A absoluta  falta  de  apoio  das

autoridades locais, o risco de retaliação e violência no nível regional, a falta de estrutura e

apoio logístico estavam entre os principais empecilhos às operações.

Uma primeira equipe foi constituída através do estudo do Regulamento da Inspeção,

que  previa  a  possibilidade  de  criação  de  grupos  móveis  de  fiscalização  para  atuação  em

território  nacional,  por  ato  do  Ministro  do  Trabalho,  e,  ainda,  pelas  prerrogativas  de

fiscalização previstas  nos  artigos  626 a  634,  CLT (fiscalização,  autuação e  imposição  de

multas). O grupo foi formado por auditores fiscais do trabalho de diversas regionais, com

atuação ordenada pelo órgão central.

Com o passar dos anos, a legislação de suporte foi modernizada e a jurisprudência

consolidada. A partir de 2003, houve um avanço de qualidade e quantidade dessas ações, eis

que foi lançado o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (elaborado em 2002) e

a criação do Cadastro de Infratores (“Lista Suja”), além da instalação da Comissão Nacional

de Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE. O conjunto dessas ações possibilitou a

criação de maior número de equipes, a participação constante e ativa do Ministério Público do

Trabalho (atavés de seus procuradores), imprimindo maior segurança e eficácia ao trabalho do

GEFM.

No âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, conseguiu-se um melhor apoio

logístico às equipes da Fiscalização Móvel,  apoio que se reflete na aquisição de veículos,

computadores, rádios comunicadores, entre outros.  Atualmente, sua estrutura operacional é

formada por sete equipes, integradas por auditores fiscais do trabalho, delegados e agentes da

Polícia  Federal  e  procuradores  do  Ministério  Público  do  Trabalho.  Em  cirscunstâncias

especiais, conta com membros da Procuradoria-Geral da República, do Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e do Instituto Nacional de

Colonização  e  Reforma  Agrária  (INCRA),  com o  intuito  de  dar  celeridade  às  inspeções

quando necessária a adoção de medidas judiciais urgentes.
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3.3. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério  Público abrange o Ministério  Público da União (Ministério  Público

Federal,  Ministério  Público  do  Trabalho  e  Ministério  Público  Militar)  e  os  Ministérios

Públicos dos Estados e do Distrito Federal. Dispõe o art. 127 da Constituição Federal que: “O

Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis”.

Como  visto  em  item  prévio,  o  Ministério  Público  tem  atuação  fundamental  no

GEFM.  Por  outro  lado,  em  2002,  foi  criada  a  Coordenadoria  Nacional  de  Combate  ao

Trabalho Escravo – CNCTE (atual CONAETE), no âmbito do Ministério Público do Trabalho

(MPT). Diante de uma denúncia a esse órgão, é feita uma análise para sua distribuição a um

dos  Procuradores  do  Trabalho,  que  poderá  instaurar  procedimento  preparatório,  para

posteriormente, instaurar o inquérito civil. Não havendo fundamento, a denúncia é arquivada.

Perante  a  Justiça  do  Trabalho,  o  instrumento  adequado  para  coibir  o  trabalho

compulsório é a Ação Civil Pública Trabalhista, com a imposição de multas revertidas ao

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Ao passo que na via administrativa, há o Termo de

Ajuste  de  Conduta  (TAC),  firmado  pelo  MPT,  pelo  qual  o  empregador  é  obrigado  a

regularizar as condições a que submete seus empregados, sob pena de multa. O TAC tem

força de título executivo extrajudicial, o que siginifica que em caso de descumprimento, o

MPT pode ajuizar ação de execução em face do empregador, para que o mesmo cumpra as

obrigações a que se comprometeu. Conclui-se que o TAC é um instrumento mais eficiente do

que a ação civil pública, eis que essa requer produção de provas, o que pode prolongar o

surgimento de seus resultados.

Independente do instrumento utilizado, em todos os casos o explorador é obrigado a

saldar  todas  as  dívidas  trabalhistas,  como anotação compulsória  na  CTPS,  pagamento  de

salários, férias, gratificação natalina, FGTS, entre outros. Ressalte-se que a Medida Provisória

nº 2.164-41 de 2001 alterou a  Lei  nº  7.998 de 1990 para prever  a  concessão do seguro-

desemprego à vítima de  trabalho compulsório,  desde que  comprovadamente  resgatado de

regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo, e que não esteja em gozo de

qualquer benefício previdenciário de prestação continuada,  conforme Resolução nº 306 de
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novembro  de  2002  do  Conselho  Deliberativo  do  Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador

(CODEFAT)27.

3.4. “LISTA SUJA”

A chamada “lista suja” é o Cadastro de Empregadores da Portaria Interministerial nº

02 de maio de 201128. Foi criado pelo Governo Federal em novembro de 2003 com o objetivo

de dar transparência às ações do poder público no combate ao trabalho escravo.

O empregador flagrado explorando mão de obra em condições análogas à de escravo

tem a oportunidade de se defender em primeira e segunda instâncias administrativas. Caso

seja  confirmado  o  conjunto  de  autuações  que  configurem  tais  condições,  o  nome  do

empregador (pessoa física ou jurídica) constará na aclamada lista.

Para conseguir sua exlclusão do cadastro, o empregador deve cumprir o período de

02 (dois) anos, no qual será monitorado pela fiscalização para verificação da regularidade das

condições de trabalho; pagar as multas resultantes da ação fiscal; comprovar a quitação de

eventuais débitos trabalhistas e previdenciários; não podendo haver reincidência.

3.5.  ORGANIZAÇÃO  INTERNACIONAL  DO  TRABALHO  (OIT)  E  CONVENÇÕES

INTERNACIONAIS

No  início  dos  anos  1990,  membros  da  Comissão  Pastoral  da  Terra  (CPT)  e  da

Organização dos Advogados do Brasil (OAB) foram convocados perante a OIT para prestar

informações sobre o trabalho compulsório no país. Em junho de 1992, as denúncias foram

levadas à Conferência Internacional do Trabalho, entretanto, o governo brasileiro contestou o

resultado das investigações. Em 1994, a CPT, a Human Rights Watch (HRW) e o Centro pela

Justiça e pelo Direito Internacional (Cejil) impetraram petições contra o governo, que admitiu

o problema, porém, não iniciou ações de combate. O resultado das investigações, em 1995,

apontou a responsabilidade de uma série de empresas, tendo o governo brasileiro, no ano

27 Disponível em <http://portal.mte.gov.br/codefat/resolucao-n-306-06-11-2002.htm>. Acesso em 11 nov. 2014.
28 O  Cadastro  está  disponível  em

<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF808081454D76790145A87B5A0E01EA/CADASTRO%20DE
%20EMPREGADORES%20ATUALIZA%C3%87%C3%83O%20EXTRAORDIN%C3%81RIA%2028-04-
2014.pdf>. Acesso em 25 nov. 2014.
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seguinte, permitido a investigação em território nacional, que pôde observar diversos casos

em todo o país.

Ciente da existência do trabalho forçado em seu território, o Brasil tem ratificado e

internalizado as convenções e recomendações emandas das organizações internacionais, mais

precisamente da Organização Internacional do Trabalho, na tentativa de reduzi-lo.

As Convenções da OIT tem natureza jurídica de tratados internacionais. O tratado

internacional deve ser transformado em norma interna para que se possa exigir o cumprimento

das obrigações nele assumidas. Tal processo ocorre através de um Decreto Legislativo, ato

normativo  cuja  finalidade  consiste  em  tratar  de  matéria  de  competência  exclusiva  do

Congresso Nacional.  O Decreto Legislativo deve necessariamente ser instruído, discutido e

votado em ambas as Casas Legislativas, no sistema bicameral. Apenas após a publicação do

Decreto é que se inicia a vigência da Convenção ratificada e promulgada.

Ressalte-se que as Recomendações da OIT consistem apenas em orientações sobre as

quais o Estado deve pautar-se, de modo que não há necessidade de serem internalizadas por

norma interna, qual seja, por Decreto Legislativo.

Quanto à hierarquia das  Convenções  Internacionais,  já  houve divergência:  teriam

status de lei federal ou de norma constitucional? Através da Emenda Constitucional nº 45 de

2004, que inseriu o § 3º ao art.  5º da Constituição da República Federativa do Brasil  tal

discussão foi sanada: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.”

Conclui-se  que  os  tratados  e  convenções  que  versem  sobre  matéria  de  direitos

humanos  e  que  tenham  processo  de  internalização  equivalente  ao  trâmite  legislativo  de

emenda  constitucional  possuem  status de  emenda  constitucional;  sendo  esses  tratados

aprovados por maioria simples no Congresso Nacional, terão status de norma supralegal. No

que tange a tratados internacionais que versem sobre matéria de lei ordinária, seu processo

legislativo será equivalente ao de lei ordinária, motivo pelo qual terá força de lei federal.

Cumpre observar que as Convenções da OIT estabelecem regras para o início de sua

vigência em relação a cada Estado-membro, qual seja, doze meses após a data em que houver

sido registrada sua ratificação.
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3.5.1. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão

Crucial se faz a menção à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de

agosto de 1789, eis que é a carta de direitos mais célebre e comentada. Foi a precursora de

todas as outras declarações, incutindo no mundo os conceitos de liberdade,  fraternidade e

igualdade.

3.5.2. Declaração dos Direitos do Homem

A Declaração  dos  Direitos  do  Homem,  de  10  de  dezembro  de  1948,  foi  mais

específica no que tange ao trabalho forçado. Pode-se ler em seu art. 4º que “Ninguém será

mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravo serão proibidos em

todas as suas formas”. Consagrou, ainda, o direito à livre escolha do trabalho em seu art. 23,

ao estabelecer que toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições

igualitárias de trabalho e à proteção contra o desemprego.

3.5.3. Convenção das Nações Unidas sobre Escravatura

A  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  Escravatura  de  1926,  emendada  pelo

Protocolo  de  1953,  foi  ratificada  pelo  Brasil  em 1966.  Seu propósito  é  a  eliminação  do

comércio  de  mão  de  obra  escrava,  determinando  aos  Estados  signatários  que  tomem  as

medidas  necessárias  dentro  de  seus  respectivos  territórios  e  jurisdição  para  obter

progressivamente  a  abolição  completa  ou  o  abandono  de  práticas  que  se  enquadrem  na

definição de escravidão.

3.5.4. Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura

Desde  que  surgiram  as  primeiras  convenções  sobre  o  tema,  vários  foram  os

progressos contra o tráfico e a escravidão, entretanto, tais práticas não foram eliminadas e

persistiram em diversas  partes  do  mundo.  Por  esse  motivo,  a  Conferência  Geral  da  OIT,

reunida em Genebra,  editou a Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura em
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1956.

À medida que trouxe a abolição do tráfico de escravos e do regime de trabalhos

forçados  como um de  seus  primordiais  objetivos,  estabeleceu  que  os  Estados  signatários

deveriam enquadrar  tais  práticas  como infrações  penais,  com respectivas  penas  rigorosas.

Outrossim, estipulou aos Estados partes a fiscalização de portos, fronteiras e aeroportos, de

modo a impedir  a entrada de trabalhadores  em condições análogas à de escravo em seus

territórios, declarando livres todos as vítimas que assim fossem identificadas.

3.5.5. Convenção nº 29 da OIT

A Convenção nº 29 da OIT sobre Trabalho Forçado ou Obrigatório foi celebrada em

10 de junho de  1930 na Conferência  Geral  da OIT em Genebra  e  promulgada no Brasil

através do Decreto nº 41.721 de 25 de julho de 196729. Sua meta era abolir o trabalho escravo

em todos os Estados-membros que a ratificassem no mais curto tempo possível, estabelecendo

um prazo de cinco anos para que cada país alcançasse tal intento.

Ademais, proporcionou a definição de trabalho forçado ou obrigatório em seu art. 2º:

“(...) designará todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer

penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade”.

Cabe ressalvar que eram admitidas situações excepcionais de trabalho forçado, como

se depreende da leitura do art. 9º da abordada Convenção:

Art.  9  — Salvo disposições  contrárias  estipuladas  no art.  10 da presente
convenção, toda autoridade que tiver o direito de impor trabalho forçado ou
obrigatório não deverá permitir recurso a essa forma de trabalho a não ser
que  tenha  sido  assegurado  o  seguinte:
a) que o serviço ou trabalho a executar é de interesse direto e importante
para  a  coletividade  chamada  a  executá-lo;
b)  que  esse  serviço  ou  trabalho  é  de  necessidade  atual  e  presente;
c)  que  foi  impossível  encontrar  mão-de-obra  voluntária  para  a  execução
desse serviço ou trabalho, apesar do oferecimento de salários e condições de
trabalho ao menos iguais aos que são usuais no território interessado para
trabalhos  ou  serviços  análogos,  e
d)  que  não  resultará  do  trabalho  ou  serviço  ônus  muito  grande  para  a
população atual,  considerando-se  a  mão-de-obra  disponível  e  sua  aptidão

29 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D41721.htm>. Acesso em 10 nov. 
2014.
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para o desempenho do trabalho.

3.5.6. Convenção nº 105 da OIT

Em 05 de julho de 1957, a Conferência Geral da OIT, reunida em Genebra, edita a

Convenção nº 105 sobre Abolição do Trabalho Forçado, tendo em vista a permanência da

prática  do  trabalho  forçado,  em que  pese  existência  das  analisadas  Convenções,  sobre  o

mesmo  tema.   Em  seu  preâmbulo,  ela  introduz  a  terminologia  “trabalho  análogo  à

escravidão”, definida como uma condição “produzida pelo trabalho forçado ou obrigatório”, e

elege como seu objetivo a erradicação deste tipo de trabalho, como:

a)  como  medida  de  coerção,  ou  de  educação  política  ou  como  sanção
dirigida a pessoas  que tenham ou exprimam certas  opiniões  políticas,  ou
manifestem sua oposição ideológica à ordem política, social ou econômica
estabelecida;
b) como método de mobilização e de utilização da mão-de-obra para fins de
desenvolvimento  econômico;
c)  como  medida  de  disciplina  de  trabalho;
d)  como  punição  por  participação  em  greves;
e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa. 

Constata-se que a  abolição de todas  as formas de trabalho forçado foi objeto de

preocupação mundial no início do século XX, em virtude das edições das convenções da OIT

e do número de países membros dessa organização internacional.  Todavia,  o Brasil  levou

muito tempo para tomar providências contra o labor compulsório, que persiste até os dias

atuais.

3.6. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 81 DE 05 DE JUNHO DE 2014

Após  tramitar  no  Congresso  Nacional  por  quinze  anos,  a  Proposta  de  Emenda

Constitucional nº 57-A de 1999 (PEC 57A/99) foi aprovada pela Câmara dos Deputados em

2012, e pelo Senado Federal no dia 27 de maio de 2014. O texto almejava a alteração do art.

243 da Constituição da República Federativa do Brasil, que previa o confisco de terras em que
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fossem encontradas lavouras de psicotrópicos,  para acrescentar a expropriação de imóveis

rurais ou urbanos onde fosse localizada a exploração de trabalho escravo, na forma da lei.

Dessa forma, o art. 243, CRFB, passou a vigorar com 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.
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.

Inegável o avanço representado pela EC 81/14 no combate ao crime de submissão do

trabalhador  a  condições  análogas  à  de  escravo.  O  problema  está  na  definição  do  termo

“trabalho escravo”, eis que o dispositivo constitucional não o definiu. Consequentemente, o

art. 243, CRFB, necessita ser regulamentado.

Nesse sentido, há discussão por meio do Projeto de Lei do Senado nº 432 de 2013

sobre  o  conceito  de  trabalho  escravo,  se  a  ação  expropriatória  observará  a  legislação

processual civil e a necessidade de trânsito em julgado de sentença penal condenatória em

face do proprietário. O texto do referido Projeto já recebeu 55 emendas que serão analisadas

pelo Plenário antes de serem enviadas para o Congresso Nacional.

Contudo, como visto anteriormente neste estudo, temos as definições de trabalho em

condições análogas à de escravo nas legislações trabalhista e penal, além daquelas previstas

na  Instrução Normativa  90/11 do Ministério  do  Trabalho e  Emprego e  em convenções  e

resoluções internacionais, das quais o Brasil é signatário.

Promulgada em 05 de junho de 2014, a PEC 81 demonstra que o país segue no

caminho do combate e erradicação do trabalho escravo. Portanto, é crucial que o conceito de

trabalho análogo ao de escravo,  base do atual  combate a  esse crime,  não seja  dilapidado

durante  a  regulamentação  da  emenda,  e  de  outros  projetos  que  tramitam  no  Congresso

Nacional.

Cumpre observar, a título de sugestão, que o Programa Nacional de Normalização
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Documentária Migratória da Argentina30 é um bom exemplo a ser seguido. O programa foi

lançado pelo governo argentino em 14 de dezembro de 2005, abrindo possibilidade a todos os

imigrantes que se encontrassem em situação irregular no país desde 30 de junho de 2004, que

não  fossem  naturais  de  países  do  Mercado  Comum  do  Sul  (MERCOSUL),  para  que

regularizassem  sua  situação.  Desse  modo,  a  Argentina  decidiu  enfrentar  o  problema  da

população estrangeira de maneira diferente: ao invés de punir, perseguir e crimininalizar, o

Estado passou a tratar os imigrantes como trabalhadores, que produzem riquezas, que têm

direitos e deveres como qualquer outro cidadão.

30 Segundo informação da ONG Repórter Brasil, disponível em <http://reporterbrasil.org.br/2007/12/proposta-
de-lei-sobre-imigracao-nao-chegou-nem-a-casa-civil/>. Acesso em 11 nov. 2014.
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CONCLUSÃO

Através da elaboração da presente monografia foi possível constatar a triste realidade

da  persistência  de  pessoas  trabalhando  em  condições  análogas  à  de  escravo  na

contemporaineidade.

Necessário se fez uma breve análise histórica de como a exploração de mão de obra

em condições degradantes se instalou no meio urbano. A partir daí, foi possível uma melhor

noção da dimensão do problema e suas consequências na sociedade brasileira e mundo afora.

Para cumprir tal objetivo, foi analisada a submissão dos trabalhadores a condições

desumanas  em  contraste  com  o  ordenamento  jurídico  interno  e  externo,  bem  como  em

contraste  à  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil.  Dessa  maneira,  constatou-se

inúmeras violações às leis penais e trabalhistas, bem como a princípios constitucionais.

Após  estudo  dos  casos  relatados  em  Comissões  Parlamentares  de  Inquéritos  e

resgastes realizados, constatou-se que o problema está enraizado nas cadeias de produção. No

que tange à indústria da confecção, torna-se necessário maior responsabilização de todos os

envolvidos  na  cadeia  produtiva,  eis  que  as  grandes  marcas  não  podem  permanecer  na

impunidade  apenas  por  alegar  que  desconheciam as  reais  situações  dos  trabalhadores  de

empresas de costura terceirizadas. Nesse sentido, tem-se visto cada vez mais condenações de

marcas famosas por uso de mão de obra escrava.

Ademais, importante se faz a conscientização do consumidor. Embora compreensível

e  correto  em sua  busca  pelo  produto  de  menor  custo  e  maior  qualidade,  pode  tornar-se

cúmplice moral dessa prática a partir do momento em que toma conhecimento da possível

exploração de trabalhadores e continua comprando produtos da acusada empresa.

No que tange ao setor da construção civil, faz-se necessária uma maior fiscalização

das obras desse setor, buscando os verdadeiros responsáveis pela submissão de obreiros a

condições de escravo, procurando a punição de todos envolvidos, desde as grandes empresas

até os chamados “gatos”.

Por fim, é crucial o acompanhamento da EC nº 81/14, que prevê a expropriação de

terras rurais ou urbanas em local onde se flagre a exploração de mão de obra escrava, para que

não seja enfraquecida durante a regulamentação do termo “trabalho escravo”.
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