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RESUMO 

 

O Direito do Trabalho é palco para apresentações das revoluções sociais, desse modo, 

as situações que brotam do meio social estão diretamente refletidas no contexto das 

relações de trabalho. A evolução da sociedade promove uma diferenciação social, para 

Marx, os homens constroem a si próprios na produção dos seus meios de vida. É desta 

forma que os homens se organizam socialmente e estabelecem as relações sociais de 

produção. O presente estudo tem como objeto destacar o Princípio Constitucional da 

Dignidade da Pessoa Humana como justificador da sistemática protetiva do Direito do 

Trabalho, ressaltando a importância do valor social do trabalho como elemento fundante 

da ordem econômica e da ordem social, tendo em vista o aspecto humano da pessoa do 

trabalhador. Trata da conceituação do trabalho em condições análogas às de escravo no 

Brasil atual, à luz do princípio baluarte do Estado Democrático de Direito: a dignidade 

da pessoa humana. Pretende-se afirmar que o trabalho em tais condições compreende 

não apenas as situações em que há o cerceamento do direito de liberdade do obreiro, 

mas também aquelas reconhecidas como degradantes. Isso porque o bem jurídico 

tutelado é mais amplo do que o direito de locomoção do homem, sendo este apenas uma 

das facetas do princípio protegido: a dignidade humana. Aborda os elementos históricos 

da escravidão desde a antiguidade até os dias de hoje; traçando algumas características 

diferenciadoras entre elas; para daí sim abordar de maneira específica a escravidão 

contemporânea brasileira, defendendo que a sua existência afronta a própria dignidade 

da pessoa humana e por isso deve ser erradicada e prevenida. E identificar na evolução 

das políticas públicas para erradicação do trabalho escravo os diferentes atores e a 

dinâmica das relações entre eles. 

Palavras-chave: Escravidão Contemporânea. Dignidade da pessoa humana. Valor 

Social do Trabalho. Políticas Públicas. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Labour Law is stage for social revolutions, thus the situations that arise in the social 

environment are reflected directly in the context of labor relations. The evolution of 

society promotes social differentiation, for Marx, men build for themselves in the 

production of their livelihoods. This is how men organize themselves socially and 

establish social relations of production. This research is about highlighting the 

Constitutional Principle of Human Dignity as justifying the systematic protective of the 

Labor Law, emphasizing the importance of the social value of work as a foundational 

element of the economic and social order, considering the human aspect of the worker. 

the problem about the definition of human slavery in Brazil now-a-days. Its proposal is 

to define slavery-like practices based on the most important principle of a democratic 

state: the principle of human dignity. It pretends to claim that the idea of human slavery 

conceives not only those situations where freedom is denied, but also those where work 

takes place without the minimum conditions of dignity. The paper talks about the 

historical elements of slavery since old times until today, showing some features that set 

them apart, and later deals specifically with the contemporary Brazilian slavery, stating 

that its existence harms human dignity itself and thus it must be eradicated and 

prevented. And identify in the evolution of public policies to eradicate slave labor the 

different actors and dynamics of relations between them. 

Keywords: Contemporary Slavery, Human Dignity, Social Value of Work. Public 

Policy. 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CONAETE – Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 

CONATRAE – Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo 

CC – Código Civil 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

CP – Código Penal 

CF/88 – Constituição da República de 1988  

CPT – Comissão Pastoral da Terra 

GEFM – Grupo Especial de Fiscalização Móvel 

GERTRAF – Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado 

GPTEC – Grupo de Pesquisa em Trabalho Escravo Contemporâneo 

MPT – Ministério Público do Trabalho 

MPU – Ministério Público da União 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

OEA – Organização dos Estados Americanos 

OIT – Organização Internacional do Trabalho 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PERFOR – Programa de Erradicação do Trabalho Forçado e do Aliciamento de 

Trabalhadores 

PNETE – Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 

SEDH – Secretaria Especial de Direitos Humanos 

SIT – Secretaria de Inspeção do Trabalho 



STF – Supremo Tribunal Federal 

TRT – Tribunal Regional do Trabalho 

TST – Tribunal Superior do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1      INTRODUÇÃO ............................................................................................   15 

2      TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO ................................................    22 

2.1   Considerações Gerais ..................................................................................    22 

2.2   As diversas denominações ...........................................................................   28 

2.3   Contextualização e conceito do trabalho escravo contemporâneo ..........   33 

2.4   Apresentação de um conceito geral de trabalho escravo de acordo 

        com os delineamentos internacionais ..........................................................  38 

3      ESCRAVIDÃO E SUA DIMENSÃO HISTÓRICA .................................  43 

3.1    A escravidão no Mundo Antigo e no Velho Mundo ..................................  43 

3.2    A escravidão no Novo Mundo .....................................................................  50 

3.3    A escravidão no Brasil .................................................................................. 53 

4      TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO ...................................... 63 

4.1    Considerações iniciais ................................................................................... 63 

4.2    A evolução histórica dos direitos do trabalhador ...................................... 65 

4.3    Capitalismo e Globalização como pano de fundo no processo  

         de escravização .............................................................................................. 69 

4.4     O trabalho escravo urbano e suas nuances ............................................... 77 

4.5     O desrespeito ao direito trabalhista e aos seus princípios ....................... 82 

4.5.1  Princípio da Proteção ................................................................................... 84 

4.5.2  A intangibilidade salarial ............................................................................. 90 

4.5.3  Jornada de trabalho e seus limites legais .................................................... 93 



4.6    Os sujeitos envolvidos na relação escravista .............................................. 101 

4.6.1   Os empregadores .......................................................................................... 101 

4.6.2   Os empregados ............................................................................................. 104 

4.6.3   Os intermediadores ...................................................................................... 105 

4.7      Os custos do trabalho e a função social da empresa ................................ 108 

5         O TRABALHO COMO DIREITO FUNDAMENTAL  

           E SEUS REFLEXOS CONSTITUCIONAIS .......................................... 117 

5.1      Estado Constitucional Democrático e os Direitos Fundamentais ........... 117 

5.2      A eficácia das normas de direitos sociais .................................................. 123 

5.3      A eficácia vertical dos direitos fundamentais ........................................... 133 

5.4      Justiça social: base da ordem econômica e da ordem social ................... 135 

5.5      O princípio da dignidade humana como princípio da valorização  

           do trabalho ................................................................................................... 139 

5.6      O valor social do trabalho ........................................................................... 143 

6         POLÍTICAS PUBLICAS E ERRADICAÇÃO DO  

           TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO .................................... 147 

6.1      Formação de agenda nas políticas públicas de combate ao  

           trabalho escravo ........................................................................................... 147 

6.2      Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) ....................................... 149 

6.3      CONAETE - Coordenadoria Nacional de Erradicação  

           do Trabalho Escravo .................................................................................... 152 

6.4      Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo .......................... 155 

6.5      II Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo .......................... 158 



6.6      Lista suja do trabalho escravo ..................................................................... 161 

6.7      Concessão do Seguro-Desemprego .............................................................. 165 

7        A INDUSTRIA TEXTIL E O CASO ZARA NO BRASIL ...................... 168 

8       CONCLUSÃO ................................................................................................ 176 

         REFERÊNCIAS ............................................................................................. 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



15 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao pensar na expressão “trabalho escravo” vem à mente a cena descrita 

pelos professores de historia, em época pré-acadêmica, de exploradores desbravando o 

novo continente em busca de riquezas naturais e utilizando nessa empreitada 

primeiramente mão-de-obra indígena e posteriormente a mão-de-obra recrutada em 

países africanos. Após alguns anos, o trabalho escravo africano firmou-se em solo 

brasileiro com o objetivo de suprir os anseios de econômicos da sociedade. 

Se, por um lado, não existem mais correntes ou senzalas, por outro, são 

inúmeras as semelhanças relatadas por trabalhadores de condições que remetem a uma 

escravidão contemporânea. 

Mais de 127 anos após a abolição da escravatura, o Brasil ainda combate 

uma versão moderna do tipo de trabalho forçado, o trabalho escravo contemporâneo. 

Quando falamos de trabalho escravo, estamos nos referindo a muito mais do 

que o descumprimento da lei trabalhista. Estamos falando de homens, mulheres e 

crianças que não têm garantia da sua liberdade. 

Ameaças de morte, castigos físicos, dívidas que impedem o livre exercício 

do ir e vir, alojamentos sem rede de esgoto ou iluminação, sem armários ou camas, 

jornadas que ultrapassam 12 horas por dia, sem alimentação ou água potável, falta de 

equipamentos de proteção, promessas não cumpridas. 

O Código Penal art. 149 define uma pena de reclusão de dois a oito anos e 

multa para quem reduz 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. 

Ademais, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais que versam 

sobre a eliminação da escravidão. Dentre os tratados, destaca-se a convenção de 1926, 

da Sociedade das Nações Unidas, de 1956, da Organização das Nações Unidas, de 1930 

e 1957, da Organização Internacional do Trabalho e a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos de 1969.  
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No entanto, todo este “artefato jurídico” não foi suficiente para impedir a 

exploração do trabalho análogo à escravidão, consubstanciado em práticas igualmente 

discriminantes e supressoras da liberdade do trabalhador, que hoje transcende a meio 

rural brasileiro (profundamente marcado pela desigualdade tanto no acesso quanto na 

distribuição da terra, e que tem na violência contra o trabalhador uma característica 

endêmica de sua estrutura), e toma conta também das localidades ou mais urbanizadas. 

Ao se fazer analogia com o que ocorria nos séculos passados, a antiga figura 

do homem-coisa (escravo) aparece novamente. É como se o homem trabalhador 

estivesse em processo de “coisificação”, não integrando o patrimônio do empresário, 

mas ocupando um papel desprezível de mero instrumento de produção, recebendo 

pouco ou nada como recompensa de jornadas inimagináveis de trabalho, encontrando-se 

sob condição análoga à de escravo. 

Em sociedades fundadas na desigualdade social podem surgir percepções de 

mundo desiguais e se manifestar em confrontos de diferentes naturezas e graus. A 

conceitualização de “relações de trabalho” como “justas” ou “injustas” fazem parte 

desse panorama maior da conflitividade inerente a uma sociedade desigual. 

A trajetória social e histórica de um povo é a plataforma a partir da qual 

construímos através de escolhas, limitadas pela forma e pela dimensão das questões que 

nos são impostas historicamente, nossos projetos ontológicos definindo um determinado 

sentido a nossa existência dentro do contexto social. 

Acentue-se, ainda, que ao se falar em escravidão no Brasil, não pode ser 

dito que ela se conduziu apenas através do tráfico negreiro, ou do cativeiro de negros e 

índios. Há que se falar também, que aqui esse instituto atingiu os brancos pobres e os 

imigrantes, que apesar de assalariados, viviam em condições subumanas e, assim como 

os primeiros, sem nenhuma dignidade e sem a devida valorização da sua força de 

trabalho, circunstâncias essas que atualmente levam à implantação de políticas 

compensatórias. 

Mas infelizmente a escravidão não se acabou por aí. Assim, hoje, entende-se 

que a escravidão contemporânea, não atinge somente os casos em que o trabalhador é 

privado de sua liberdade, mas todas aqueles em que o trabalho é exercido em situações 

degradantes, em ambiente de trabalho inadequado e perigoso, exercido de maneira 
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forçada, com o pagamento de baixíssimos salários e sem respeito à legislação trabalhista 

e às suas próprias limitações corporais e de saúde, enfim, em condições de total 

desrespeito ao ser humano e sem o mínimo de valorização do seu trabalho. 

A ocupação do espaço temporal sobre o trabalho escravo que se pretende 

realizar ao longo deste trabalho é o da contemporaneidade. Importa, para o limite 

temático aqui proposto, uma análise das principais características que envolvem as 

relações de trabalho escravo atuais. 

O trabalho escravo, portanto, é um debate contemporâneo. 

Compreender o fenômeno em sua totalidade presente não pode ser algo 

dissociado do seu viés histórico, inclusive como meio de oferecer-lhe o necessário 

suporte para as reflexões que se pretende desenvolver. 

O combate ao trabalho forçado é uma prática encontrada em países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos e se destaca no cenário mundial e no Brasil em razão 

da importância dos bens jurídicos envolvidos; a liberdade e a dignidade. Na atualidade o 

tema desponta, não apenas pelo dumping social e pelo custo com a coerção, mas, 

sobretudo, por ser uma violação aos direitos humanos no século XXI. 

O “direito ao trabalho” e os “direitos no trabalho” estão previstos nas 

normas constitucionais brasileiras e também no sistema internacional de proteção aos 

direitos humanos, integrando o rol de direitos fundamentais. 

Vale ressaltar a importância da compreensão do conceito jurídico de 

trabalho análogo ao de escravo e de uma adequada caracterização do fenômeno não se 

limita aos meios acadêmicos, alcançando relevantes efeitos de ordem prática, pois é 

dessa conceituação e caracterização que irão incidir, ou não, as consequências jurídicas 

penais, cíveis, trabalhistas e administrativas em face dos responsáveis por essa prática 

arcaica e desumana de exploração do trabalho humano. 

A partir disto, é necessário analisar qual é o conceito de trabalho análogo ao 

de escravo, para assim, tipificá-lo e estabelecer novas medidas de combate por meio dos 

órgãos estatais e de instituições paralelas, ou até mesmo, fortalecer os mecanismos já 

existentes. 
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Quais são os pontos do nosso ordenamento jurídico e internacional que esta 

prática contraria? Já vem sido feito algo visando à erradicação? Quais são as sanções 

aplicáveis? Vem surtindo efeito? Ao longo do presente trabalho trataremos de inúmeras 

possibilidades de combate e das ações e planos estabelecidos até o momento no sentido 

de erradicar o trabalho escravo análogo. 

No primeiro capítulo, considerações acerca da denominação e da 

conceituação do trabalho escravo contemporâneo serão abordadas. A dificuldade da 

doutrina em chegar a um consenso sobre como chamar a forma aviltante de exploração 

do trabalho do homem pelo outro não pode ser mais importante que os esforços 

empreendidos em combatê-la.  

No capítulo seguinte será feita uma breve explanação sobre a história da 

escravidão no mundo, como surgiu e como o seu desenvolvimento está atrelado à 

formação econômica das sociedades que a usaram com motor propulsor. A formação da 

sociedade brasileira sobre moldes escravistas é um dos pontos para que a utilização do 

trabalho escravo ainda seja uma chaga social dos dias atuais. 

O terceiro capítulo abordará a temática do trabalho escravo contemporâneo 

em si, seus aspectos relevantes, o sistema econômico capitalista e a globalização. Além 

de se ater mais especificamente na questão do trabalho escravo urbano e sua utilização 

na sociedade brasileira e como os princípios e normas do Direito do Trabalho podem ser 

vistos como escudo protetor do obreiro brasileiro. 

O capitulo quarto terá como mote a proteção constitucional no combate ao 

trabalho escravo, trazendo a justiça social como primado para o seu combate, a eficácia 

das normas trabalhistas, a dignidade da pessoa humana como concretização do valor 

social do trabalho e a falácia dos custos do trabalhador para as empresas. 

Em seguida, o próximo capitulo abrangerá as politicas públicas 

desenvolvidas para a erradicação do trabalho escravo. Como as instituições 

democráticas estão se articulando para reprimir e eliminar as condutas de trabalho 

escravo. A atuação do Ministério Público do Trabalho em conjunto com os órgãos 

administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego (Auditores-Fiscais do Trabalho) 

tem sido decisiva para que o Brasil seja tido como exemplo de combate ao trabalho 

escravo em todo o mundo. 
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Por fim, será analisado um caso específico de trabalho escravo urbano 

contemporâneo: os trabalhadores das oficinas da empresa Zara. As nuances desse caso 

específico serão abordadas, um aprofundamento maior no tema com a análise do tráfico 

de pessoas e os motivos da utilização cada vez maior de trabalho escravo na indústria 

têxtil e na sua cadeia de produção. 

A pesquisa utiliza a dogmática jurídica e a metodologia consiste em  

pesquisa  bibliográfica  sobre  o  trabalho  forçado  no Brasil e na OIT por meio de 

livros, artigos, periódicos, revistas, jornais, documentos da internet. Essa pesquisa 

documental deve identificar os instrumentos normativos sobre trabalho forçado que 

serão objetos de análise crítica. 

No que se refere às técnicas de pesquisa, consultas serão feitas às fontes 

primárias (tratados internacionais, normas brasileiras, jurisprudência) e às fontes 

bibliográficas (livros, artigos de períodos).  

Utilizar-se-á o método dedutivo, cujas proposições são enfocadas da 

situação geral para explicar as peculiaridades. 

Dentro dessa perspectiva encontra-se o embate do princípio da dignidade da 

pessoa humana versus a escravidão e todas as nuances que isso acarreta dentro da nossa 

sociedade capitalista. É paradigma recente que os homens são iguais como espécie 

humana, como carga genética. A humanidade é uma só. Todos derivam da mesma raça. 

Mas, quando inseridos no contexto social, há desigualdades de natureza econômica que 

impedem o gozo de Direitos Humanos, essenciais à vida digna, como o direito à 

moradia e ao lazer.  

Em literatura recente se reflete sobre essa nova escravidão mais vantajosa 

economicamente para os patrões modernos que a escravidão colonial. Essa análise é 

sustentada pelo sociólogo Bales, que estabelece como diferença a propriedade legal da 

escravidão colonial, hoje não mais permitida. 

Diferentemente do pensamento corrente, a escravidão observada no mundo 

contemporâneo nem sempre está relacionada com o fazendeiro de mentalidade arcaica, 

mas geralmente é um processo conduzido pelas grandes empresas capitalistas, 

empreendimento privado que teve apoio direto ou indireto do Estado. 
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Existiria, portanto, uma racionalidade na prática de trabalho escravo, 

decorrente da busca incessante de meios para reduzir custos e ser mais competitivo no 

mercado, cada vez mais moderno e globalizado. Mas, existe também uma 

irracionalidade que cria empecilhos para sua expansão pela não mercantilização de 

todos os fatores envolvidos, inclusive a força de trabalho. 

O debate sobre trabalho escravo que foi posto a partir de um problema 

social e se constituiu numa problemática de conhecimento, incorpora novos conceitos e 

categorias, novas proposições legais e inovam-se medidas a serem encaminhadas para 

propor uma solução para o problema.  Estudos acadêmicos surgiram a respeito do tema 

e diversos autores  focalizaram  o  problema  sob  um  ângulo  diferente,  no intuito de 

contribuir para o entendimento da recorrência da imobilização da força-de-trabalho. 

Do ponto de vista conceitual podem-se tratar as situações como escravidão, 

servidão, redução de pessoas à condição análoga à de escravo, imobilização por dívida 

ou escravidão por dívida. Em todos os casos se trata de formas de dominação pela 

imobilização da força-de-trabalho. 

Na atualidade, a condição de cativo tem sido repetidamente identificada em 

diferentes partes do mundo, atingindo diferentes etnias e de variadas formas. A 

escravidão se descolou de sua vinculação imediata com relações de dominação entre 

povos e se fluidificou em meio à relação capital/trabalho. A pluralidade de rostos e de 

formas que hoje o cativeiro tem tomado, por vezes, inibe a utilização do já consagrado 

termo “escravo” ou “escravidão”. 

Por tudo que foi dito, não deveríamos nos perguntar sobre “o que é a 

escravidão”, mas sobre o que tem sido a escravização. Como diferentes processos 

sociais ao longo da história da humanidade tem conduzido mulheres e homens a 

perderem (ou sequer chegar a ter) o controle sobre seus destinos a um nível tal que os 

coloque na condição social de “objeto”, de propriedade de outros, mesmo quando as leis 

não o admitam. 

A escravidão é vista pelo mundo civilizado como uma aberração do 

comportamento humano ou, no mínimo, como algo restrito aos tempos em que os 

homens eram menos racionais, uma prática de povos bárbaros, limitada a regiões não 

civilizadas, o que é incorreto. A escravidão atravessou o século XX e permanece neste 
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novo século, embora de maneira dissimulada. No passado dos povos, há a presença do 

escravismo como prática, quando não como instituição – em ambos os casos fazendo 

parte do inconsciente coletivo da sociedade humana. Os povos que não a exercitaram 

formam uma minoria tão inexpressiva que, do ponto de vista acadêmico, somente 

servem para confirmar a regra.  

Comete anacronismo quem se refere à escravidão como algo de outros 

tempos. Ela é atual. Quando se tornou uma forma econômica antiquada, ressurgiu 

repaginada e se desenvolveu nos países de civilização capitalista. Os que viviam em 

países e tempos em que a escravidão constituía um instrumento geral indispensável da 

produção, ainda que negassem a ela fundamento natural, admitiam a sua necessidade 

econômica, com base jurídica no direito civil. Condenável por todos. O certo é que a 

escravidão atravessou os séculos e permanece até os dias de hoje. 
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2 TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO 

 

2.1 Considerações Gerais 

A escravidão surgiu há cerca de 10 mil anos, quando prisioneiros de guerra 

eram capturados para trabalhar nas lavouras. Os criminosos e indivíduos que não 

conseguiam pagar suas dívidas também se tornavam escravos.  Deduz-se, assim, que a 

escravidão pode ter sido a primeira forma conhecida pela humanidade para o emprego 

de mão-de-obra alheia. 

O trabalho existe para satisfazer as necessidades humanas. Desde as mais 

simples necessidades, como as de alimento e de abrigo, até as mais complexas, como as 

de lazer e de crença. O trabalho se volta, enfim, para satisfazer as necessidades 

humanas, materiais e culturais. 

Ao se analisar as diversas formas de sociedade, encontram-se os mais 

variados modos de organização do trabalho, como também maneiras muito diferentes de 

se valorizar essa atividade. Encontram-se, ainda, diferentes formas de relação do 

trabalho com as demais esferas da vida social. 

No mundo antigo, a escravidão era considerada uma condição natural de 

vida. O tratamento dos escravos variava muito, mas geralmente eles eram proibidos de 

se casar legalmente, ter família, testemunhar num tribunal ou possuir propriedade. 

Aristóteles
1
 é um dos filósofos que trataram de maneira objetiva e sistemática a temática 

da escravidão, concretamente, da relação entre o senhor e escravo. Este assunto aparece 

em sua obra Política, (Livro I), considerada um dos grandes clássicos da filosofia 

politica. 

A problemática da escravidão colocada por Aristóteles no Livro I da obra 

Política se insere na relação do senhor para com o seu escravo, a qual era de 

propriedade, de autoridade e de subordinação natural, porque o escravo pertencia ao 

                                                           
1
 Aristóteles é um dos primeiros filósofos que põe explicitamente o problema da legitimidade da 

escravidão, que pondera as opiniões contrárias e desenvolve uma série de argumentos que permanecerão 

como pontos de referência para todo o debate posterior. O filósofo não escreveu um tratado sobre o tema, 

porém nos deixou amplas e significativas passagens nas suas obras ético-políticas. A discussão principal 

acontece no livro I da Política, que dedica ao tema bem cinco capítulos; outras anotações se encontram na 

Ética a Nicômacos e na Ética Eudémia. 
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senhor e era utilizado como objeto de propriedade e instrumento de produção e de 

ação
2
. 

Aristóteles (2001, 1254a) apresenta a temática da escravidão quanto à 

natureza e quanto à função, isto é, define o escravo como “aquele que por natureza não 

se pertence, mas é o homem de outro, esse é escravo por natureza” e também como “um 

instrumento com vista a ação”.  

O escravo é visto como um objeto, um bem que pertence a outrem, e que 

possui total dependência deste. Aristóteles aplica o conceito de escravo aos indivíduos 

inferiores que não se pertencem, mas que pertencem, por natureza, ao outro (ao seu 

senhor). Vemos, desse modo, o escravo surge como uma “coisa”, desenraizado e 

desmerecedor de qualquer proteção legal. Mesmo a multa aplicada àqueles que 

assassinassem um escravo, configurava-se enquanto garantia do direito do proprietário, 

procedendo-se, nesse caso, ao ressarcimento por parte do infrator. 

A desigualdade entre o senhor e o escravo, em Aristóteles, pode ser 

compreendida como sinônimo de diferenças naturais que, no entanto, tem implicações 

políticas. Portanto, em Aristóteles a desigualdade (a diferença) não é de natureza 

humana, mas sim ética, política. 

Entretanto, Aristóteles (2001, 1255a) não justifica a escravidão apenas pela 

natureza, ele apregoa que a escravidão também decorre da lei, como os despojos de 

guerra. A escravidão por lei realiza-se a partir de um contrato legal: essa lei e “de certo 

modo um acordo pelo qual se diz que os despojos da guerra pertencem aos vencedores”. 

Portanto, os vencidos e prisioneiros de guerra eram tidos como escravos. Aristóteles 

critica este tipo de escravidão porque nem sempre as guerras são justas. 

O trabalho em determinadas condições, baseado em relações de exploração, 

dependendo do seu grau de infra humanização, criou duas categorias de pessoas: os 

cidadãos e os escravos. 

                                                           
2
 Entre os instrumentos (órgana) alguns são inanimados (ápsucha), outros animados (émpsucha): por 

exemplo, para o capitão do navio o timão é inanimado, o marinheiro vigilante da proa das naus é animado 

(pois nas artes o subordinado – uperétes - é uma espécie de instrumento). Da mesma maneira cada objeto 

de propriedade (ktema) é um instrumento para a vida (órganon pros zoén) e a propriedade (ktésis) é um 

conjunto de instrumentos. Também o escravo é um objeto de propriedade animado (doulos ktéma ti 

émpsuchon) e cada subordinado (uperétes) é como um instrumento que tem precedência sobre os outros 

instrumentos [...] Portanto, os instrumentos são instrumentos de produção (órgana poietiká), enquanto um 

objeto de propriedade (ktema), ao contrário, é um instrumento de ação (órganon praktikón): assim de uma 

lançadeira obtemos algo mais do que seu simples uso, mas uma roupa ou uma cama são apenas utilizadas. 

[...] Ora, a vida é ação e não produção (bíos prâxis ou póiesis esti), por isso, o escravo é um subordinado 

na ordem dos instrumentos de ação (ho doulos uperétes ton prós prâxis). (ARISTÓTELES, 2001, 1253b 

27- 1254ª). 
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O conceito de “cidadão”, apesar de teoricamente estabelecido pela história, 

ainda está empiricamente em construção, porque o muito que se diz sobre ele não 

necessariamente é aproveitado por um número considerável de pessoas. Ele surgiu 

primeiramente entre os gregos, para os quais o cidadão era o homem frequentador da 

pólis, o que excluía os escravos e as mulheres, ou seja, ser cidadão era um privilégio de 

muitos poucos indivíduos livres do sexo masculino. 

Logo, o conceito de escravidão está em contraponto com o conceito de 

cidadão. A palavra “escravo” é composta por um conjunto de significados 

preconceituosos reunidos ao longo da história da humanidade. O epíteto “escravo”, 

além de ser atribuído a pessoas em determinadas condições de trabalho, não existiria 

sem as concepções mais arcaicas e duradouras na história da humanidade acerca do que 

significa o trabalho e quais são as condições para o trabalho.  

Mesmo a Revolução Francesa, tida como alicerce da cidadania, promotora 

da ideia de que todos os seres humanos nascem iguais, não conseguiu transpor a barreira 

do conceito de escravidão. 

Montesquieu definiu a escravidão como algo que torna o homem 

completamente dependente de outro. Com a  publicação do Espírito das Leis,  o autor 

trouxe o tema da escravidão para o debate da sociedade europeia. Nele a escravidão é 

duramente censurada por ser contrário à moral e, por isso mesmo, violar o direito 

natural, por ser contrária ao espírito da monarquia, por ser um contrassenso do ponto de 

vista do direito civil, por ser incompatível com o cristianismo, além de considerar o 

trabalho escravo menos produtivo que o do homem livre. Muito embora Montesquieu 

tivesse condenado a escravidão em todos esses aspectos, não chegou ao ponto de 

defender o seu desaparecimento.  

Dentro do conceito da escravidão é possível vislumbrar características 

essenciais que perduram até hoje: a condição de “coisa”, o escravo é tido como 

propriedade de alguém; a prestação do trabalho sob coerção, más condições; a privação 

de liberdade e uma situação de desigualdade “lato sensu”. 

O escravo é tido como propriedade de alguém, não pertence a si próprio, 

não tendo autonomia para reger sua vida. Aristóteles traz a ideia de propriedade como 

inerente aos escravos e aos seus senhores. O senhor de escravos só o é porque possui 

escravos, e os escravos são assim reconhecidos por pertencerem a um senhor: 
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apenas parte de outra coisa, mas também lhe pertence inteiramente. Assim 

também sucede com a propriedade. Do mesmo modo, assim como o senhor 

somente o é enquanto senhor do escravo, mas não lhe pertence, o escravo não 

é apenas escravo do seu senhor: pertence-lhe inteiramente [...]. Assim 

também a coisa possuída é instrumento para viver e a propriedade consiste 

num conjunto de instrumentos; o escravo é uma espécie de propriedade viva 

e todo o ajudante é como que o primeiro de todos os instrumentos [...]. Em 

qualquer caso, os instrumentos propriamente assim chamados são 

instrumentos de produção, enquanto uma propriedade é um instrumento de 

acção. (ARISTÓTELES, 2001, 1254a). 

 

 

Também é necessário ressaltar que tais concepções filosóficas não estão 

dissociadas do sistema produtivo e econômico que permeava a Grécia Antiga. Logo, é 

possível constatar que caracterização aristotélica do escravo como propriedade e 

instrumento de produção e de ação enquadra-se no sistema sócio-político e econômico 

vigente, onde o escravo fazia parte do governo doméstico composto também pelo pai, 

filhos, esposa (a família). Esta é considerada uma das classes que constitui a cidade e 

que faz parte da administração de uma casa ou família tendo como tarefa a aquisição de 

bens e, portanto, como instrumento de produção, embora propriedade de outro: 

 

o escravo não é apenas escravo do seu senhor; pertence-lhe inteiramente. [...] 

por natureza, sendo humano, não pertence a si próprio mas a outrem, és 

escravo por natureza. [...] É um escravo por natureza aquele que pode 

pertencer a outro (e é esta a razão porque pertence de facto) e também aquele 

que participa da razão o suficiente para a aprender sem, contudo, a possuir. 

(ARISTÓTELES, 2001, 1253b).  

 

 

É óbvio perceber que o modelo de escravo natural descrito acima foi uma 

formulação mediada pela experiência ateniense da escravidão-mercadoria. O escravo de 

Aristóteles é um alienado, “estrangeiro absoluto”, propriedade privada. A Política é 

uma grande teoria da polis enquanto associação final e perfeita, autossuficiente. O 

escravo dela é excluído, mas participa indiretamente, pela via da comunidade 

doméstica, já que uma vida cívica depende de uma vida saudável. O escravo é uma 

propriedade e uma das necessidades da comunidade doméstica. Os escravos são parte de 

seus senhores, a comunidade doméstica parte da polis. Mas os escravos não são parte da 

polis. Ora, o escravo da escravidão-mercadoria é uma propriedade privada, sem 

nenhuma proteção legal, excluído de qualquer participação política. 

O escravo tem como objetivo desenvolver atividades que assegurariam o 

desenvolvimento das cidades-estados gregas, estando ligado diretamente ao 

desenvolvimento econômico e produtivo das mesmas. Na Política, Aristóteles afirma 



26 
 

que o trabalho
3
 é incompatível com a vida livre e defende o ócio, diferenciando-o da 

preguiça. É no ócio que o homem encontra a virtude, qualidade relacionada à prática. 

Para a Antiguidade Clássica, os cidadãos não deveriam ser artesãos, mercantes ou 

camponeses, pois não restaria tempo para as atividades política, filosófica e artística. O 

trabalho era considerado algo degradante e uma carga. 

Ao se traçar um paralelo com o mundo atual, no qual trabalhadores têm 

jornadas de trabalho excessivas, em atividades exaustivas, sem condições mínimas de 

higiene e saúde é possível concluir que se Aristóteles visse tais pessoas afirmaria que as 

mesmas eram escravas.  

"O escravo moderno é o trabalhador tratado como descartável. A escravidão 

contemporânea é a desqualificação da pessoa, do ser humano tratado como objeto". A 

declaração é de Ricardo Rezende Figueira, coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho 

Escravo Contemporâneo no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos 

Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na palestra que abriu a Oficina 

Trabalho Decente e a Coletivização do Processo
4
 no auditório do Fórum Trabalhista do 

TRT do Paraná. 

A escravidão, segundo o entendimento da ONU, abrange uma variedade 

enorme de violações de direitos humanos, englobando não só a escravidão tradicional e 

o tráfico de escravos, como a escravidão contemporânea, que compreende a venda de 

crianças, a prostituição infantil, a pornografia infantil, a exploração de crianças no 

                                                           
3
 É somente a partir de fins do século V que a polis passa a classificar as ocupações segundo a quantidade 

de esforço que exigem, de sorte que Aristóteles considerava como mais mesquinhas aquelas ocupações ‘ 

nas quais o corpo se desgasta’. Embora se recusasse a conceder cidadania aos banausoi, teria aceito 

pastores e pintores – mas não camponeses e escultores. Ver-se-á que, à parte seu desdém pelo labor, os 

gregos tinham suas razões para não confiar no artífice ou, ou antes, na mentalidade do homo faber. Essa 

desconfiança, porém, só é encontrada em certos períodos, ao passo que todas as antigas classificações das 

atividades humanas, inclusive as que, como a de Hesíodo, supostamente enaltecem o labor (o labor e o 

trabalho (ponos e ergon) são diferenciados em Hesíodo: só o trabalho é devido a Eris, a deusa da 

emulação [...] mas o labor, como todos os outros males, provém da caixa de Pandora e é punição imposta 

por Seus porque Prometeu ‘o astuto o traiu’. Desde então, ‘os deuses esconderam a vida dos olhos dos 

homens’, e sua maldição atinge ‘o homem que se alimenta de pão’. Hesíodo aceita como natural que o 

trabalho numa fazenda, seja feito por escravos e animais domésticos. Louva a vida cotidiana – o que, para 

um grego, já é bastante extraordinário – mas o seu ideal é o fazendeiro abastado e fino, e não o 

trabalhador que fica em casa e mantém-se afastado das aventuras do mar e dos negócios públicos da 

agora, tratando apenas de sua vida), repousam na convicção de que o labor do corpo, exigido pelas 

necessidades deste último, é servil. (ARENDT, 2007). 
4
 A oficina, promovida pela Escola Judicial do TRT-PR, em parceria com a Comissão Nacional para a 

Erradicação do Trabalho Escravo e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

segue até sexta-feira, trazendo temas como "Fiscalização de Trabalho e Prevenção", "Processo Coletivo e 

Efetividade" e "Atuação do Ministério Público do Trabalho no Processo Coletivo".  Notícia publicada em 

25/06/2015. Assessoria de Comunicação do TRT-PR. 

http://www.trt9.jus.br/internet_base/noticia_crudman.do?evento=Editar&chPlc=4841282.  

Acesso em 20 jan 2014. 

 

http://www.trt9.jus.br/internet_base/noticia_crudman.do?evento=Editar&chPlc=4841282
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trabalho, a mutilação sexual de meninas, o uso de crianças em conflitos armados, a 

servidão por dívida, o tráfico de pessoas, a venda de órgãos humanos, a exploração da 

prostituição e certas práticas de apartheid e regimes coloniais. 

É possível observar que o tema da escravidão é cheio de nuances e 

contradições, pois enquanto propriedade, o escravo é uma coisa, um bem objetivo, mas 

como homem, o escravo possui corpo, aptidões intelectuais e subjetividade, não 

deixando, portanto, de ser humano. A questão terminológica suscita discussões e releva 

que existem várias denominações para a problemática do trabalho escravo. 

 

2.2 As diversas denominações 

 

Ao se falar em trabalho escravo, perceber-se-á que grande parte dos 

pesquisadores brasileiros se detém sobre a denominação adotada para se referir ao 

fenômeno.  

Desde os primórdios da humanidade, a linguagem foi essencial para a 

tradução de ideias e valores. Tal fato também abrange a questão da escravidão, algumas 

denominações apontam em direção à servidão, outras para a escravidão de fato. Assim 

surgem diversas expressões: escravidão, trabalho escravo, escravidão nova, atual, 

contemporânea, moderna e branca. Exploração, servidão contemporânea, trabalho 

forçado, degradante e análogo ao de escravo, trabalho em condições subumanas são 

outros nomes utilizados. 

É possível concluir que preliminarmente que todos os signos mencionados 

são utilizados para descrever espécies de desrespeito aos direitos basilares dos 

trabalhadores, ainda que em graus diferentes. Embora pretendam retratar o mesmo 

fenômeno jurídico, social e econômico, as várias denominações utilizadas para 

expressar o problema pesquisado demonstram que os critérios de classificação estão sob 

intenso debate, tanto no que concerne ao plano político-ideológico quanto no que tange 

ao seu enquadramento nas leis de proteção ao trabalho e nos estatutos de defesa dos 

direitos humanos. 

Ricardo Rezende Figueira (1999, p. 165-208), por sua vez, ressalta que a 

dificuldade em caracterizar o trabalho em condições análogas à de escravo não é 

exclusiva dos acadêmicos, envolvendo também juízes, promotores e funcionários das 

delegacias do trabalho, que nos últimos anos não tinham vislumbrado indícios de 
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trabalho escravo em situações nas quais, para outros, era evidente a sua caracterização, 

fato que pode ser vislumbrado no inquérito contra o deputado Beto Mansur. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu arquivar inquérito contra o 

deputado Beto Mansur (PRB-SP) por redução de trabalhadores à condição análoga a de 

escravo. O pedido de arquivamento foi feito pelo procurador-geral da República, 

Rodrigo Janot, e acolhido pela ministra Cármen Lúcia. De acordo com o procurador, a 

investigação apurava os mesmos fatos de inquérito policial já arquivado por ausência de 

indícios de materialidade do crime.  

O inquérito foi instaurado após um grupo de fiscalização rural do Ministério 

do Trabalho e Emprego encontrar, em novembro de 2012, 22 trabalhadores sujeitos a 

jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho em fazenda no interior de 

Goiás, de propriedade de Beto Mansur. 

Os empregados trabalhavam por 24 horas na colheita de soja e descansavam 

por período equivalente. Embora tenham demonstrado satisfação com o modelo de 

jornada à equipe de fiscalização, os trabalhadores não tinham intervalo para repouso, 

nem locais apropriados para alimentação na frente de trabalho. Também não tinham 

acesso a instalações sanitárias. Além disso, não utilizavam equipamentos apropriados 

para exercer as atividades, segundo a acusação. 

Para Janot, a ocorrência aponta diversas infrações de direitos trabalhistas, 

mas não chegam a configurar o crime de redução à condição análoga a de escravo. O 

procurador-geral da República criticou a forma com que atuações dessa natureza têm 

sido enquadradas como trabalho escravo. 

“Na prática, o que se tem configurado como trabalho em condições análogas 

às de escravo são situações onde há um vasto conjunto de graves infrações aos direitos 

mínimos dos trabalhadores, onde o ser humano é tratado com total desrespeito, como 

coisa, mostrando-se nítido o intuito superexploratório do empregador, bem como seu 

descaso para com a dignidade do trabalhador”, diz o pedido de arquivamento. 

Mansur, que exerce cargo de 1º secretário da Câmara dos Deputados, ainda 

é investigado em quatro procedimentos na corte, um deles é uma ação penal em que 

responde pelo mesmo crime. 

Não existe uma forma “única” de trabalho forçado no Brasil – pois alcança 

diferentes realidades nos rincões dos “Brasis”. É o caso do truck system
5
, do trabalho 

                                                           
5
 Uma das formas de trabalho forçado é a servidão por dívidas. Esse é o modo peculiar e mais conhecido 

de forma escravizatória no Brasil contemporâneo. Instituto há muito conhecido na história da humanidade 



29 
 

nos canaviais, do trabalho doméstico, da  prostituição,  dos  imigrantes  bolivianos  e,  

dentre  outros,  do  dumping social
6
. Todas essas situações podem ser consideradas 

como casos de trabalho forçado; uma violação aos direitos fundamentais que alcança 

inclusive países desenvolvidos. 

Sendo assim, não obstante a variedade de expressões que envolvem o tema 

da escravidão é possível agrupar essas expressões em três grupos: os termos que se 

aproximam da ideia de escravidão, os termos que se aproximam da ideia de servidão e 

os termos relacionados com a exploração da força de trabalho nas relações de trabalho. 

No que concerne às denominações ligadas à escravidão, elas retiram a sua base 

legal da base legal na Convenção sobre a Escravatura7 do ano de 1926 promulgada pela 

Sociedade das Nações (que foi sucedida pela Organização das Nações Unidas). O referido 

documento traça, em seu Artigo 1º, que escravidão é o estado ou condição de um indivíduo 

sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, os atributos de propriedade. 

Ronaldo Lima dos Santos (2003, p. 54) explica que: “independente da 

denominação adotada,  [...],  constatamos  a presença de vícios de vontade, seja no início da 

arregimentação do trabalhador, no começo da prestação de serviços, no curso da relação de 

trabalho e até mesmo por ocasião do seu término”. O autor continua: 

 

Além da posse fática exercida sobre a própria pessoa subjugada e dos vícios 

de vontade, uma  outra    característica marca   todos       esses 

movimentos: a atividade desempenhada pelo trabalhador não transfere a 

quem dela se beneficia somente sua força de trabalho (labor), como só 

acontece nas tradicionais formas contratuais  de  trabalho,  mas  consome  a 

própria   pessoa   do   trabalhador,   sua   energia   e   seu   corpo;   desgasta-

o; desfalece-o; retira sua vida. (SANTOS, 2003, p. 56). 

                                                                                                                                                                          
e largamente utilizado nas diversas épocas da história do nosso país. Muitas vezes, o empregador não 

precisa nem mesmo praticar qualquer conduta para obrigar o trabalhador a permanecer no emprego. Isso 

porque a maioria tem um senso de honra muito elevado, e espontaneamente não deixa a propriedade do 

empregador enquanto não tiver quitado a “dívida”, caracterizando-se uma forma de coação moral.  

Não é sem razão que o Precedente Normativo da SDC-TST (68), autoriza o chefe de família, se 

empregado rural, a faltar ao serviço um dia por mês ou meio dia por quinzena para efetuar compras, sem 

remuneração ou mediante compensação de horário, mas sem prejuízo do repouso. O precedente é uma 

medida de proteção ao salário e contribui para que o trabalhador não fique obrigado a fazer suas compras 

no próprio armazém do empregador, 
6
 O termo dumping foi primeiro utilizado no Direito Comercial, para definir o ato de vender grande 

quantidade de produtos a um preço muito abaixo do praticado pelo mercado. No Direito Trabalhista a 

ideia é bem similar: as empresas buscam eliminar a concorrência à custa dos direitos básicos dos 

empregados. O dumping social, portanto, caracteriza-se pela conduta de alguns empregadores que, de 

forma consciente e reiterada, violam os direitos dos trabalhadores, com o objetivo de conseguir vantagens 

comerciais e financeiras, através do aumento da competitividade desleal no mercado, em razão do baixo 

custo da produção de bens e prestação de serviços. 

Várias são as práticas que podem configurar o dumping social, como o descumprimento de jornada de 

trabalho, a terceirização ilícita, inobservância de normas de segurança e medicina do trabalho, entre 

outras.  
7
 No Brasil foi aprovada em 1965, pelo Decreto Legislativo nº66, tendo sua promulgação no ano de 1966, 

pelo Decreto nº 58.563. 
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O termo “trabalho escravo” é o mais adotado pela doutrina nacional, constando 

inclusive no Relatório Uma aliança global contra o trabalho forçado, da OIT. Esse 

documento reconheceu que a expressão “trabalho escravo” se encaixa perfeitamente no que 

é disciplinado pela Organização Internacional do Trabalho como sendo “trabalho forçado”. 

A adoção dos termos “redução a condição análoga à de escravo”, “trabalho 

análogo ao de escravo”, “trabalho em condições análogas à de escravo”, “trabalho em 

condições análogas à escravidão” denotam uma posição sinônima que se liga ao conceito 

disposto no Art. 149 do Código Penal Brasileiro. 

As referidas denominações são técnica e cientificamente apropriadas para 

expressar o fenômeno pesquisado, pois evidenciam que a vítima não é reduzida à 

escravidão, conceito jurídico que pressupõe a possibilidade legal de domínio de uma pessoa 

sobre a outra, mas a condição análoga à de escravo, sinalizando que não se trata de uma 

condição jurídica, mas apenas de um estado fático de escravidão. 

A expressão “servidão”, conforme o disposto no art. 1º, b, da Convenção 

Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, de 1956, da ONU, representa a condição 

de qualquer um que seja obrigado por lei, por costume ou por um acordo, a viver e 

trabalhar numa terra pertencente a outrem e a fornecer a essa outra pessoa, contra 

remuneração ou gratuitamente, determinados serviços, sem poder mudar sua condição.  

A servidão foi uma modalidade de produção que teve seu auge na Idade 

Média, com o fortalecimento dos feudos enquanto unidades de produção, a valorização 

da terra como elemento de poder e Senhores Feudais como detentores do poder político 

e militar. Portanto, no segundo grupo de expressões estão aquelas relacionadas à servidão. 

Os termos “escravidão por dívida” e “servidão por dívida” são utilizados 

como sinônimos, para designar a submissão de alguém ao trabalho forçado, com o 

objetivo de pagar uma dívida, na maioria das vezes, contraída fraudulentamente. 

Segundo o disposto no art. 1º, a, da Convenção Suplementar sobre a Abolição da 

Escravatura, a servidão por dívidas é o estado ou a condição resultante do fato de que 

um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de uma dívida, seus serviços 

pessoais ou os de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o valor desses serviços não 

for equitativamente avaliado no ato da liquidação da dívida ou se a duração desses 

serviços não for limitada nem sua natureza definida. 

Tal conduta afronta várias normas de proteção ao trabalho, tais como a 

intangibilidade do salário (art. 462, caput, da CLT), da irredutibilidade do salário (art. 
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7º, inciso VI, da Constituição Federal) e, principalmente, a vedação à prática do truck 

system (§§ 2º e 3º do art. 462 da CLT) e a determinação do pagamento da prestação em 

espécie do salário em moeda corrente do país (art. 463 da CLT).  

No caso específico da escravização no meio rural, há ainda violação aos 

dispositivos da Lei n. 5.889, de 8.6.1973, que também consagram os mesmos princípios 

da legislação consolidada. A conduta viola, ainda, os preceitos da Convenção 96, da 

OIT, sobre a proteção ao salário, ratificada pelo Brasil. 

Por fim, os termos que se concentram na exploração da força de trabalho 

humano sob o prisma das condições da relação de trabalho. Trabalho forçado, trabalho 

em condições subumanas, trabalho degradante, trabalho obrigatório são expressões 

ligadas diretamente às más condições de trabalho.  

O termo “trabalho forçado” bem como o “trabalho obrigatório” estão 

contidos nas Convenções nº 29
8
 (ano de 1930) e pela Convenção 105

9
 (ano de 1957) da 

OIT, significando, os termos sinônimos, todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa 

sob ameaça de sanção e para o qual ela não se tenha oferecido espontaneamente.
10

 A 

OIT divide as diversas formas de trabalho forçado em dois grandes grupos, o primeiro 

relativo ao trabalho forçado imposto pelo Estado e o segundo concernente ao trabalho 

forçado imposto pelo setor privado.  

                                                           
8
 A Convenção nº 29 estatui que apenas os “adultos do sexo masculino, fisicamente aptos, cuja idade 

presumível não seja inferior a dezoito anos nem superior a quarenta e cinco, podem ser convocados para o 

trabalho forçado ou obrigatório” (art. 11, 1). Além de que, o período máximo durante o qual um indivíduo 

poderá ser submetido ao trabalho forçado, segundo o disposto no art. 12, 1, da Convenção nº 29 da OIT, 

não deverá ultrapassar a 60 (sessenta) dias a cada 12 (doze) meses.  Por outro lado, estatui o art. 13, 1, da 

Convenção nº 29, que “o horário normal de trabalho de toda pessoa submetida ao trabalho forçado ou 

obrigatório será o mesmo adotado para trabalho voluntário”, ao passo que “as horas trabalhadas além do 

período normal serão renumeradas na mesma base das horas de trabalho voluntário”,90 devendo ser 

concedido um dia de repouso semanal a toda pessoa submetida a qualquer forma de trabalho forçado (art. 

13, 2).  No mesmo sentido, com exceção do trabalho previsto no art. 10 da Convenção nº 29 da OIT, o 

trabalho forçado, sob todas as suas formas, deverá ser remunerado em espécie e em base não inferior à 

que prevalece para espécies similares de trabalho na região onde a mão-de-obra é empregada ou na região 

onde é recrutada, prevalecendo a que for maior (art. 14, 1). 
9
 A Convenção nº 105, de 1957, da OIT, acabou proibindo, por completo, a utilização do trabalho 

forçado, ao dispor, nos arts. 1º e 2º, que:  

“Todo País-membro da Organização Internacional do Trabalho que ratificar esta Convenção compromete-

se a abolir toda forma de trabalho forçado ou obrigatório e dele não fazer uso:  

a) como medida de coerção ou de educação política ou como punição por ter ou expressar opiniões 

políticas ou pontos de vista ideologicamente opostos ao sistema político, social e econômico vigente;  

b) como método de mobilização e de utilização da mão-de-obra para fins de desenvolvimento econômico;  

c) como meio de disciplinar a mão-de-obra;  

d) como punição por participação em greves;  

e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa.  

Todo País-membro da Organização Internacional do Trabalho que ratificar esta Convenção compromete-

se a adotar medidas para assegurar a imediata e completa abolição do trabalho forçado ou obrigatório, 

conforme estabelecido no Artigo 1º desta Convenção”. 
10

 Art. 2ª, 1, da Convenção nº 29 da OIT. 
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O primeiro grupo abrange três categorias principais, consistentes no 

trabalho forçado imposto por militares; no trabalho forçado para participação 

compulsória em obras públicas; e no trabalho forçado em prisões. O segundo grupo, por 

sua vez, é subdividido no trabalho forçado para fins de exploração sexual comercial e 

no trabalho forçado para fins de exploração econômica. 

A Convenção nº 29, de 1930, da OIT, visou a abolir a utilização do trabalho 

forçado ou obrigatório em todas as suas formas, no mais breve espaço de tempo 

possível (art. 1º, 1), admitindo o recurso ao trabalho forçado, no período de transição, 

isto é, até sua completa erradicação, unicamente para fins públicos e como medida 

excepcional. 

O princípio da vedação do trabalho forçado também encontrou eco no Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, cujo art. 8º proíbe a escravidão, o 

tráfico de escravos, a servidão e o trabalho forçado ou obrigatório, bem como na 

Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, que, em seu art. 6º, estatui que 

ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. 

Já o uso das expressões trabalho em “condições subumanas” e “trabalho 

degradante” revela o atual contexto do trabalho escravo contemporâneo. O trabalho em 

condições degradantes é caracterizado por condições subumanas de trabalho e de 

vivência; pela inobservância das normas mais elementares de segurança e saúde no 

trabalho, de forma a expor o obreiro a riscos à sua saúde e integridade física; pela 

exigência de jornada exaustiva, tanto na duração quanto na intensidade; pelo não 

fornecimento ou fornecimento inadequado de alimentação, alojamento e água, quando o 

trabalhador tiver que ficar alojado durante a prestação dos serviços; pelo não pagamento 

de salários ou retenção salarial dolosa; pela submissão dos trabalhadores a tratamentos 

cruéis, desumanos ou desrespeitosos, capazes de gerar assédio moral e/ou sexual sobre a 

pessoa do obreiro ou de seus familiares; enfim, por atos praticados pelo empregador ou 

seus prepostos que, flagrantemente, violem o princípio da dignidade da pessoa humana, 

por impor condições laborais inaceitáveis. 

Por mais expressões que existam acerca do trabalho escravo, não se é 

questão basilar a sua nomenclatura, e sim o conteúdo intrínseco das mesmas, visto que, 

elas realçam condições de menosprezo pelo ambiente de trabalho, que não atende ao 

princípio de um ambiente de trabalho saudável, até questões de alimentação 

insuficientes.   
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Os trabalhadores, urbanos e rurais, encontram seus direitos basilares 

tutelados nas mais diversas fontes heterônomas e autônomas do ramo juslaboral. A não 

aplicação da legislação, independente do grau, já é elemento para apontarmos como 

irregular a relação, passível de autuação dos órgãos do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Uma utilização correta da nomenclatura se faz necessário para não acabarmos 

tornando de menor importância o combate ao trabalho escravo, não dizendo que seja de 

menor importância o combate a qualquer espécie de desrespeito aos direitos trabalhistas. 

 

2.3 Contextualização e conceito do trabalho escravo contemporâneo  

A escravidão não é mais justa nem necessária, como entendiam os povos 

antigos. Não se vive mais na Antiguidade Clássica, na Idade Média, nem no período de 

colonização. Vivesse, sim, na era dos direitos, ou seja, dos Estados Democráticos, que 

desenvolvem suas políticas sob a égide da lei, na busca pela diminuição das 

desigualdades sociais, preservando os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas 

a escravidão, como terrível forma de degradação do ser humano, torna difícil o pleno 

exercício desses direitos. 

O fim da escravidão, que antes era legalmente permitida, deveria realmente 

significar um marco na história das conquistas do ser humano, já que todos os homens, 

por serem iguais, devem respeitar uns aos outros, e não explorá-los. No entanto, 

verifica-se que, independente da sua abolição no campo jurídico (término do direito de 

propriedade sobre o homem), na prática a referida exploração ainda pode ser constatada. 

A exploração hodiernamente tem como vítimas aqueles seres humanos que 

geralmente vivem em precárias condições, sejam materiais, sociais ou culturais. São 

pessoas que partem em busca de trabalho e acabam por se submeter às condições 

equivalentes à de escravo. Atualmente o trabalho escravo se configura quando direitos 

mínimos que visam preservar a dignidade do ser humano trabalhador são violados, 

quando um indivíduo se vê privado de sua liberdade de forma compulsória, seja em 

decorrência da retenção de documentos, pela violência ou grave ameaça, ou em razão de 

dívidas ilegalmente impostas. 

O trabalho escravo tem sua dinâmica desenhada desde o século XV, tomando 

novas formas de práticas degradantes até os dias de hoje. Os dados da Organização 
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Internacional do Trabalho – OIT sobre a escravidão laboral revelam o âmbito global do 

problema, que afeta praticamente todos os países e todos os tipos de economias. 

Como explicar que ainda exista trabalho escravo no século XXI? A natureza da 

escravidão é dinâmica, de acordo com a cultura e o momento histórico vivido. Desta 

forma, o conceito de trabalho escravo sofreu alterações durante os anos. Segundo 

Xavier Plassat (2008, p.73), essa questão do "ainda” é complexa e simples ao mesmo 

tempo: lucrar é a razão derradeira que move o escravagista. Esse motor é cego e não 

tem época: somente encontra mais ou menos freios na lei, no Estado, na sociedade. 

Durante as primeiras décadas do século XX, a escravidão, abolida no século 

XIX, não vinha sendo discutida abertamente no contexto internacional. A maior 

preocupação da Sociedade das Nações e da OIT era quanto a novas formas de trabalho 

imposto; resquício da escravidão colonial. Este foi motivo da edição da Convenção 

sobre a Escravidão, em 1926, seguida da Convenção 29 sobre trabalho forçado, em 

1930. Estas convenções não impediram que, ao longo das duas guerras mundiais, um 

grande número de serviços obrigatórios fosse imposto, principalmente a pessoas 

confinadas em campos de trabalho, e também, em colônias europeias onde se 

apropriavam de mão de obra escrava. A partir de 1950 este problema é novamente posto 

junto à comunidade internacional que resultou na reafirmação da “Declaração Universal 

dos Direitos Humanos” de 1948: “ninguém será mantido em escravidão ou servidão, 

assim como o direito à livre escolha do emprego”. 

No presente século, a escravidão ainda é verificada, no entanto, esta se dá de 

uma maneira diferente daquela que se deu no século XVIII, pois em 1888, o escravismo 

era assegurado pela lei e aceito pelos costumes da época, de forma que o negro era 

considerado uma mercadoria. Já na escravidão contemporânea, o peão pode ou não ser 

uma mercadoria. Entretanto, entre essas duas formas de escravidão, há semelhanças, 

como, por exemplo, a privação de cidadãos e de seus direitos, retirando-lhes a garantia à 

dignidade humana.  

Assim, podemos afirmar que, pela existência de uma ligação entre a ideia de 

dignidade da pessoa individual com o princípio da liberdade de cada cidadão, a 

escravidão, antes de se configurar como crime contra a liberdade da pessoa, torna-se um 

crime contra a própria dignidade humana. Todavia, existem inúmeras formas de se 

escravizar um ser humano, contudo, será dada ênfase, nessa pesquisa, somente à 
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escravidão no meio urbano, já foi detectada também uma ampla diversidade de sujeição 

de pessoas à condição análoga à de escravo no meio urbano, ou seja, em casas, oficinas, 

na indústria etc.: 

O trabalho escravo urbano, existente desde as grandes colonizações urbanas, 

por ocasião do êxodo rural, transfere-se para a área urbana. Deste modo, o 

fenômeno parece estar associado mais à localização do fenômeno do que à 

forma como se desenvolve. Também o trabalho escravo na área urbana 

configura ofensa ao principio da dignidade da pessoa humana. “Nos grandes 

centros urbanos, a violação da dignidade da pessoa humana e a prestação de 

serviços em condições análogas à de escravo também se faz presente, trata-se 

da exploração da mão-de-obra dos trabalhadores latinos, geralmente 

bolivianos e paraguaios que são aliciados em seus países de origem e 

ingressam irregularmente no Brasil com promessas de bom salário e passam 

a trabalhar, sem qualquer reconhecimento do seu trabalho, para proprietários 

de oficinas de costuras onde residem em condições degradantes, recebendo 

alimentação insuficiente e ao final do mês, após o pagamento das despesas 

que lhes são apresentadas pela moradia e alimentação, nada lhes resta, a não 

ser continuar a trabalhar sob a ameaça de expulsão do país, por meio de 

denúncias às autoridades competentes. (CARLOS, VELLOSO, FAVA, 2006, 

p. 282). 

 

 

A denominação de algo/alguma coisa opera uma síntese repleta de significados, 

que se inserem dentro de uma determinada realidade histórica. A sua determinação, 

então, é construída com base nos valores formulados historicamente ao seu redor. 

Ocorre que a importância da denominação de um(a) instituto/categoria vincula-

se aos próprios símbolos que ela – a denominação – evoca na (in)consciência de quem a 

observa ou por ela é atingida. Com relação à expressão trabalho escravo, neste passo, 

sua readequação ao presente importa, num primeiro momento, romper com a tradição 

histórica do escravismo. E, assim, se apresenta como um obstáculo que, ao menos, 

deveria ser melhor ponderado. 

É importante esclarecer que não há um consenso no conceito
11

, nem mesmo nos 

critérios a serem utilizados para caracterização do trabalho escravo contemporâneo. Por 

isso, há uma variação
12

 enorme de elementos na sua conceituação, assim como há uma 

                                                           
11

 “Neo-escravidão”, “escravidão branca”, “trabalho forçado”, “trabalho escravo”; “semiescravidão”, 

”superexploração do trabalho”; “forma degradante de trabalho”, “trabalho escravo contemporâneo”; 

“trabalho em condições análogas à de escravo”, além de outras, são expressões utilizadas para fazer 

referência àquela modalidade de exploração da força de trabalho humana ocorrente na atualidade, na qual 

a sua prestação se dá de forma involuntária, e que é advinda de coerção amparada em pretensa existência 

de dívida, predominantemente ocorrente no âmbito do trabalho rural. (FÁVERO FILHO, 2010, p. 260). 
12

 “Mas a multiplicidade de palavras e expressões (que em parte reflete as disputas, as indefinições e as 

mudanças conceituais referidas) obscurece, às vezes, a compreensão do problema, deixando o observador 

num impasse: São os termos utilizados sinônimos entre si e, então, as situações referidas devem ser 

pensadas como sendo do mesmo tipo, ou, como sugere uma observação mais atenta, as situações diferem 
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multiplicidade de termos usados pelos juristas para se referir a este tipo de exploração 

da mão-de-obra do trabalhador. 

Justamente por isso, hoje diversas são as modalidades de escravidão 

contemporânea praticadas no mundo, sendo que o termo abrange tanto aquelas formas 

de trabalho que privam o ser humano de liberdade, mas também, todas as demais, que 

de uma forma ou de outra o priva de dignidade, em que se encaixam 

exemplificativamente, o trabalho infanto-juvenil, urbano ou rural, com ou sem 

exploração sexual; a servidão por dívida, exercidas nas cidades ou no campo; a 

exploração sexual de homens e mulheres, adultos ou crianças; o tráfico de pessoas, 

dentre outras situações em que o ser humano é privado do exercício de um trabalho 

digno. 

Para fins didáticos, pinçamos um conceito de trabalho escravo contemporâneo, 

conforme dispõe SCHWARZ (2008, p. 117-118): 

O estado ou a condição de um indivíduo que é constrangido à prestação de 

trabalho, em condições destinadas à frustração de direito assegurado pela 

legislação do trabalho, permanecendo vinculado, de forma compulsória, ao 

contrato de trabalho mediante fraude, violência ou grave ameaça, inclusive 

mediante a retenção de documentos pessoais ou contratuais ou em virtude de 

dívida contraída junto ao empregador ou pessoa com ele relacionada
13

.  

 

Para Bales, Trodd e Williamson (2009, p.33) o dinamismo da escravidão 

contemporânea apresenta-se através de quatro modalidades com fins de exploração 

econômica, assumindo formas que atingem a dignidade humana, como o cerceamento 

da liberdade, e a jornada exaustiva.  

a) Escravidão de posse: é a mais parecida com a escravidão colonial porque o 

tempo da servidão vai de geração a geração. É aquela em que o trabalhador sob captura 

nasceu na escravidão ou é vendido para outro escravista sob regime de servidão. Essa 

modalidade é mais encontrada no norte e oeste da África.  

b) Escravidão por dívida: o trabalhador é cerceado de sua liberdade sob ameaça 

psicológica, moral ou armada, sendo obrigado a pagar a dívida fabricada pelo 

escravista, que foi originada por adiantamentos em dinheiro no ato do aliciamento do 

                                                                                                                                                                          
entre si? E, neste caso, qual o significado das generalizações que têm sido feitas? Qual a importância de 

recuperar a particularidade de cada caso?” (ESTERCI, 1994, p. 16). 
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trabalhador, e cuja quitação é dificultada pelo acréscimo de despesas adicionais como 

comida e aluguel. Desta forma o trabalhador mal tem acesso ao salário ao qual teria 

direito. O endividamento é condição estabelecida pelo recrutador para a obtenção do 

trabalho, sem alternativa para o trabalhador. O Esta modalidade é encontrada no Brasil, 

no sul da Ásia na Índia, Nepal e Paquistão.  

c) Contrato de escravidão: é aquela que se apresenta através de contratos de 

trabalho entre o recrutador ou empreiteiro ou “gato” e o trabalhador, por meio de falsas 

promessas. O trabalhador chegando ao local de trabalho percebe que o que foi acordado 

não é cumprido e que sua liberdade foi cerceada, muitas vezes por métodos violentos. 

Existem grandes incidências no sudeste da Ásia, Brasil, Arábia Saudita e algumas partes 

da Índia.  

d) Trabalho forçado: o termo é utilizado quando um grupo escravocrata ou o 

governo escravocrata alicia pessoas para uma determinada empreitada com salários 

pífios ou nenhum salário, sem nenhuma escolha. Por exemplo: o Uzbequistão, na Ásia 

Central, envia para campos de algodão estudantes que são obrigados a trabalhar, sem 

direito de escolha.  

Segundo Schwarz (2008, p.118), a escravidão contemporânea configura-se no 

trabalho degradante, com o cerceamento da liberdade e frustração de diversos direitos 

assegurados pela legislação do trabalho, e está claramente associado à praxis do sistema 

semi-servil, sobretudo aquele a que eram submetidos os “cules” e os primeiros colonos 

europeus, que inclui a migração, e que, sucedendo o escravismo negro de origem 

transatlântica, tratou de perpetuar o sistema territorial e agrícola em que a escravidão 

negra se inseria. A migração é um componente intrínseco da exploração: são geralmente 

migrantes que se expõem mais facilmente ao esquema vicioso da contratação irregular. 

Empresas florestais, grandes plantações ou culturas de extensão prestam-se com maior 

frequência à exploração de trabalho forçado. O trabalhador é conduzido, e muitas vezes 

reconduzido, à condição de escravo em face das suas condições de extrema pobreza. 

No artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o Brasil adotou o conceito de 

“trabalho análogo ao de escravo”, que tem um caráter mais amplo que o conceito de 

trabalho forçado estabelecido nas normas da OIT sobre o assunto. O conceito do Código 

Penal brasileiro inclui também, em sua tipificação, o trabalho em condições degradantes 

e a jornada exaustiva, mesmo quando não existe evidência de cerceamento da liberdade. 
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2.4 Apresentação de um conceito geral de trabalho escravo de acordo com os 

delineamentos internacionais 

Desde a Revolução Industrial tem-se preocupado com os direitos e garantias dos 

trabalhadores dentro das indústrias ou nos campos. Várias foram às tentativas de se 

encontrar um equilíbrio entre os direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores, 

mas não se obteve êxito. Em resposta foi criada a Organização Internacional do 

Trabalho, com o objetivo de elaborar normas internacionais que protegessem o 

trabalhador na relação entre empregado-empregador, tanto dentro do território nacional, 

ou internacional. Tal organização passou a ser uma agência especializada das Nações 

Unidas, e suas normas (convenções) passaram a ganhar espaço dentro do ordenamento 

dos países membros.  

Em meio à Primeira Guerra Mundial, já se acreditava na necessidade de haver 

uma atitude definitiva acerca da adoção de normas que regulassem as relações de 

trabalho, visando à proteção do trabalhador de forma que fossem cumpridas pelos vários 

Estados. (SÜSSEKIND, 2000, p. 100). Estes começaram, então, a realizar reuniões e 

conferências onde se discutia a regulamentação internacional do direito do trabalho, 

primando pela busca de normas que viessem a assegurar os direitos aos trabalhadores, 

ou seja, as garantias morais e materiais relativas ao Direito do Trabalho, ao Direito 

Sindical, às migrações, aos seguros sociais, à jornada de trabalho e às condições de 

segurança e higiene do trabalho. (CRIVELLI, 2010, p. 52.). 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, foi instaurada a primeira Conferência 

Preliminar de Paz, com a tarefa de estudar e criar uma possível legislação internacional 

das condições de trabalho. Foi nessa Conferência que se sentiu a necessidade de haver 

representantes de cada classe interessada nas relações de trabalho (empregador, 

trabalhador e governo), tornando-se, posteriormente, uma das características da 

Organização Internacional do Trabalho. 

Alguns idealizadores, como Roberto Owen e Daniel Legrand, utilizaram-se de 

argumentos políticos (manutenção da paz), econômicos e humanitários (melhores 

condições de trabalho com o afastamento das condições injustas e degradantes) para 

demonstrar a necessidade da criação de tal organização internacional e que não se 
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tratava apenas de um “problema” dos trabalhadores, mas um “problema” com o cunho 

de preocupação mundial. 

Duas normas internacionais de fundamental importância sobre o assunto são a 

Convenção 29 e a Convenção 105, ambas originárias da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT e ratificadas pelo Brasil. 

A primeira é a Convenção 29 sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório, 

aprovada pelo Decreto Legislativo nº 24, de 29 de maio de 1956, ratificada em 25 de 

abril de 1957, e promulgada pelo Decreto nº 41.721, de 25 de maio de 1957. (HUSEK, 

2009, p.86). 

A segunda é a Convenção 105 relativa à Abolição do Trabalho Forçado, 

aprovada pelo Decreto Legislativo nº 20, de 30 de abril de 1965, ratificada em 18 de 

junho de 1965, e promulgada pelo Decreto nº 58.822, de 14 de julho de 1966. (HUSEK, 

2009, p.88). 

Outros instrumentos da OIT podem ser citados em razão de sua interferência 

direta ou reflexa no tema trabalho forçado. A Convenção 122, de 1964, sobre Políticas 

de Emprego, “incumbe aos estados-membros formular e adotar uma política ativa com 

vista à promoção do emprego pleno, produtivo e livremente escolhido”. Temos, 

também, a Convenção 182, de 1999, sobre as Piores Formas do Trabalho Infantil, que 

faz referência a “todas as formas de escravidão ou a práticas análogas à escravidão, 

como venda e tráfico de crianças, servidão por dívida e trabalho forçado ou 

compulsório, inclusive recrutamento forçado ou compulsório de crianças para utilizá-las 

em conflito armado”.  

Convém citar, ainda, a Convenção 87, de 1948, sobre a Liberdade de Associação 

e Proteção do Direito Sindical, e a Convenção 141, de 1975, sobre Organizações de 

Trabalhadores Rurais, haja vista menção feita anteriormente, no sentido de que deve ser 

reforçada a atuação dos sindicatos para ampliar a rede de fiscalização contra o trabalho 

forçado. 

Já no âmbito da Organização das Nações Unidas – ONU torna-se imprescindível 

iniciar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, com especial relevo para o art. 

1º, que proclama que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos...”, e para o art. 4º, o qual prevê que “ninguém será mantido em escravidão ou 
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servidão; a escravidão e o comércio de escravos serão proibidos em todas as suas 

formas”. 

Há ainda a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravidão, o Comércio 

de Escravos, Instituições e Práticas Análogas à Escravidão, de 1956, que pede a 

eliminação o mais rápido possível de tais práticas por todos os estados signatários. Na 

órbita da ONU, o trabalho forçado ou compulsório também é detalhadamente tratado no 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966. Por último, a Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, adotada em 1989, e, à semelhança da 

Convenção 182 da OIT, quase universalmente ratificada, solicita reiteradamente a 

adoção de providências pelos países-membros para prevenir o rapto, a venda ou o 

tráfico de crianças para qualquer fim ou de qualquer forma. 

Ainda no tópico relativo aos acordos internacionais, devemos mencionar o 

projeto de cooperação técnica firmado entre o Governo brasileiro e a OIT, em 2001, 

com a finalidade de “fortalecimento de ações de combate ao trabalho forçado, 

principalmente com a otimização de mecanismos de coordenação entre órgãos e, em 

especial, do papel da Fiscalização Móvel do MTE e de seus principais parceiros”.  

Tal projeto, portanto, visa conferir suporte às políticas públicas implementadas 

no País que podem ter influência positiva no combate ao trabalho forçado 

A partir da convenção nº. 29  sobre o trabalho forçado ou obrigatório, ratificada 

pelo Brasil em 1957, os Estados-membros da OIT comprometem-se a: “abolir a 

utilização do trabalho forçado ou obrigatório, em todas as suas formas, no mais breve 

espaço de tempo possível.” 

Para cumprir essa meta, a convenção n.º 29 definiu o trabalho forçado para o 

direito internacional como: “todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a 

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

A definição ampla busca abarcar a abrangência mundial do trabalho forçado, que 

não se restringe a determinadas regiões, podendo ocorrer em países em 

desenvolvimento e industrializados, em diferentes espécies de economia, bem como 

pode ser imposto por agentes estatais ou privados. A ratificação da convenção n. º 29 

deveria impulsionar os Estados-membros a reconhecer o trabalho forçado nos seus 

territórios, um problema oculto na medida em que: a) são raros os dados estatísticos 
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oficiais sobre o problema; b) a sociedade apresenta um baixo grau de conscientização 

sobre o mesmo. 

A definição de trabalho forçado presente na convenção n.º 29 é composta por 

dois elementos: ameaça de uma pena (ou punição) e consentimento. Ao serem reunidos, 

eles tipificam as diferentes situações de trabalho forçado abrangidas pela convenção. 

Tal concepção não procurou referir-se às formas específicas de trabalho forçado 

existentes nas diferentes regiões do mundo, mas abarcar todas as formas possíveis de 

trabalho forçado, sejam elas antigas, como a escravidão colonial, ou contemporâneas, 

como o tráfico de seres humanos e o trabalho penitenciário. Diante dessa abrangência, 

cabe a cada país que enfrenta situações específicas de trabalho forçado adotar uma 

legislação particular que tipifique detalhadamente essa prática, a fim de que ela possa 

ser penalmente sancionada. 

No Brasil, por exemplo, o consentimento é característica especialmente 

constitutiva do trabalho escravo, uma vez que o trabalhador escravizado segue 

voluntariamente para o trabalho. O consentimento não o isenta de acabar submetido à 

prática. O trabalhador consente porque foi enganado. Para que as leis internacionais 

contemplem essa especificidade, órgãos supervisores da OIT têm abordado aspectos 

ligados à liberdade de escolha, segundo os quais “o consentimento inicial pode ser 

considerado irrelevante quando obtido por engano ou fraude” (Relatório Global, 2005). 

Além disso, a Comissão de Peritos da OIT, reunida na Conferência Internacional 

do Trabalho de 2007, instituiu: ainda que um trabalho resulte de um acordo livremente 

estabelecido, as circunstâncias que envolvem o trabalho podem invalidar o 

consentimento. O direito dos trabalhadores à escolha de um emprego é inalienável. 

O elemento de punição que caracteriza o trabalho forçado não precisa ser uma 

sanção penal. Pode também representar a perda de direitos e privilégios. A ameaça 

também pode assumir diferentes formas, como violência, confinamento, ameaças de 

morte à vítima ou aos seus familiares e punições financeiras, como o não pagamento do 

salário. 

Essa definição de trabalho forçado é considerada válida para a convenção 105, 

tornando, desse modo, as convenções 29 e 105 complementares. Enquanto a primeira 

estabelece a proibição geral de incorrer no trabalho forçado em todas as suas formas, a 
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segunda prevê a proibição do trabalho forçado em cinco casos específicos ligados a 

situações econômicas e políticas vigentes no período em que ela foi adotada, o contexto 

pós-segunda guerra mundial. 

Para a convenção 105 o trabalho forçado ou obrigatório deveria ser abolido, 

especialmente, nas seguintes circunstâncias: 1. Como forma de coerção ou educação 

política, como castigo por expressar determinadas opiniões políticas ou por manifestar 

oposição ideológica à ordem social, política ou econômica vigente; 2. Para fins de 

desenvolvimento econômico; 3. como meio de disciplina no trabalho; 4. como castigo 

por haver participado em greve e 5. como forma de discriminação racial, social, 

nacional ou religiosa. 

Aos diferentes países caberia adequar a legislação nacional às circunstâncias da 

prática de trabalho análogo à condições de escravo presentes no seu território. 
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3 ESCRAVIDÃO E SUA DIMENSÃO HISTÓRICA 

 

3.1 A escravidão no Mundo Antigo e no Velho Mundo 

 

Uma análise historiográfica, qualquer que seja o foco de pesquisa, não pode 

tomar os fatos históricos como se integrantes de uma linha constitutiva de absoluta 

sucessão. De igual forma, são portadores de modelos próprios que podem assumir 

variações conforme os países e os próprios momentos históricos desses. O estudo do 

trabalho escravo surge emblemático nesta moldura. 

A escravidão clássica e histórica consiste no processo político, social, 

econômico e cultural mediante o qual um indivíduo se impõe sobre o outro, sobre ele 

exercendo total ou parcialmente, de forma socialmente aceita ou tolerada, os poderes 

normalmente atribuídos ao direito de propriedade; no regime escravista, assim, o 

escravo é privado de liberdade e de personalidade própria, sendo-lhe atribuído o mesmo 

status de que normalmente gozam as coisas com certo valor patrimonial, enquanto o 

escravocrata, podendo dispor da pessoa a ele submetida, tende a beneficiar-se, 

sobretudo economicamente, do trabalho alheio. 

Para que se possa compreender a forma da escravidão atual, que se 

apresenta no mundo contemporâneo, globalizado, necessário se faz uma breve análise 

dos antecedentes históricos acerca dos métodos escravagistas ao longo dos anos. 

Antes de mais nada cumpre indagar: por que conhecer a história da 

escravidão? Ora, porque o escravo foi a principal mão-de-obra utilizada no mundo ou, 

em outras palavras, a escravidão foi um dos principais meios de produção utilizados 

pelo homem desde o início de sua existência. 

De acordo com Suely Robles Reis Queiroz (1987, p. 5-6): 

A escravidão é instituição tão antiga quanto o gênero humano e de amplitude 

universal, pois, legitimada pelo direito do mais forte, ocorreu em todos os 

tempos e em todas as sociedades. Basta a leitura da Bíblia ou de outros livros 

que também tratem de épocas remotas para se ter uma ideia de sua 

antiguidade. No Egito, por exemplo, foram os escravos que ergueram as 

pirâmides destinadas a perpetuar a glória dos faraós. Da Babilônia de 

Hamurabi à Fenícia, da Grécia clássica à Roma também clássica, a grande 

maioria dos povos antigos conheceu a escravidão. 
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As referências à escravidão remontam ao período em que o ser humano 

sedentarizou-se, com o desenvolvimento da agricultura: a partir do momento em que as 

tribos tinham excedente de produção o bastante para alimentar seus prisioneiros de 

guerra, tinham sobras com que alimentá-los, não mais tinham porquê os matar, pois 

poderiam utilizá-los no trabalho agrícola.  

Os primeiros registros da escravidão remontam ao ano 3000 a. C., no sul da 

Mesopotâmia e no Egito. Ao longo dos anos 3000 a. C. a 2001 a. C., o sistema 

escravista expandiu-se a outras nações da região, como Acaad e Ur, e ao Vale do Rio 

Indo (Oriente Antigo). No período de 2000 a C. a 1001 a. C., o regime escravista 

assentou-se, também, ao norte da Mesopotâmia, atingindo algumas nações da Ásia 

Menor (especialmente dos hititas), na Pérsia, na Índia e na China. Na Europa, o 

escravismo desenvolveu-se, sobretudo, por volta dos anos 800 a. C. a 501 a C., na 

Grécia, e 500 a. C. a 301 a. C., em Roma. Embora o sistema escravista não tenha sido 

adotado, na sua acepção plena, por povos como os árabes nômades, os eslavos, os 

germânicos e os mongóis, o regime escravista desenvolveu-se de forma impressionante 

no Mundo Antigo, sustentou-o e desenvolveu-o economicamente.  

Durante a vigência do sistema escravista, a humanidade desenvolveu-se 

com grande velocidade. Os avanços na agricultura
14

, sobretudo a partir da construção de 

eficazes sistemas de irrigação, e na pecuária, o aperfeiçoamento dos artesãos, livres do 

trabalho agropastoril, a construção de estradas e de embarcações, o desenvolvimento da 

arquitetura, da pintura e da escultura, fomentaram o desenvolvimento do comércio 

monetário e, com este, a separação das cidades e dos campos, que deu origem ao 

surgimento das grandes cidades, centros da vida econômica e cultural dos povos da 

Antiguidade. 

E, se no Mundo Antigo alcançou o seu máximo desenvolvimento, 

envelheceu e, por fim, sucumbiu, deixou vestígios para a humanidade, que subsistem no 

tempo, inclusive após a sua desaparição como sistema socialmente aceito. 

                                                           
14

 Segundo, Karl Marx, a pequena agricultura e o exercício independente das profissões formam a base 

econômica da comunidade clássica em seu apogeu, depois que a propriedade comum de origem oriental 

se dissolveu e antes de a escravidão ter se apropriado seriamente da produção. Nesse contexto, o 

escravismo deve ser considerado dialeticamente em sua evolução, na medida em que confere às relações 

sociais da antiguidade a partir de certa fase o seu caráter específico, mas também na medida em que 

destrói, pelo próprio desenvolvimento, as primeiras formas assumidas por essas relações sociais no 

contexto da cidade. (MARX, 1987, p.227).  
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A expressão ‘escravo’
15
, inicialmente adveio do nome ‘eslavo’, conforme 

ensina Meltzer (2003, p. 189), que reporta a época em que os germanos supriam os 

mercados da Europa com prisioneiros eslavos. Assim, um gentílico que significava 

‘glória’ passou, por acaso ou por maldade, a significar servidão.  

Mas, de onde vem mesmo a palavra “escravidão”?  

Como o termo “escravidão”
16

 estará no centro de nossas discussões, vale a 

pena  investigarmos com cautela sua origem e trajetória. 

A origem primeira é a palavra “slav” (eslavo) que designa um importante e 

numeroso grupo étnico da Europa Central e Oriental. Na língua dos povos eslavos o 

termo pode ser traduzido por “os ilustres”, “os brilhantes”. Entre os eslavos já existia a 

prática do que nós hoje chamamos de “escravidão”, ou seja, “cativeiro”, mas o termo 

utilizado para essa condição era “rab”. 

A trajetória etimológica do termo “slav” e sua radical transmutação de 

significado estão ligadas ao processo, ocorrido na alta idade média, da formação do 

império franco e do império bizantino. Esse processo de expansão e dominação se 

baseou largamente na conquista de povos eslavos
17

. Com o passar do tempo o termo 

                                                           
15

 Como definir o escravo? Segundo David Brion Davis (2001), apontaremos três características 

principais: 1)sua pessoa é propriedade de outro homem; 2) sua vontade está subordinada à autoridade do 

seu dono; 3) seu trabalho é obtido mediante coação. Outros autores acrescentariam que tais características 

só definiriam um escravo nos casos em que transcendessem os limites das relações estritamente 

familiares: não são chamados escravos os filhos e esposas explorados por pais e maridos tirânicos em 

sociedades patriarcais. Além do exposto, diversos outros atributos decorrem de ser o escravo uma 

propriedade. A sua situação não depende da relação que tenha com um senhor em particular, e não está 

limitada no tempo e no espaço. Em outras palavras, sua condição é hereditária e a propriedade sobre a sua 

pessoa é transferível por venda, doação, legado, aluguel, empréstimo, confisco etc[...]. 
16

 A definição de escravidão, em certo sentido, é necessariamente atemporal, mas a escravidão existiu no 

tempo; em outras palavras, em cada caso teve uma história. E essas histórias, por sua vez, embora se 

desenrolem em partes diferentes do mundo, não foram separadas e, com certeza, não foram iguais. Na 

Europa ocidental, assim como na África, a escravidão antes do século XV era um conceito comum, 

sujeito a definições legais, noções religiosas e convenções sociais, mas adotou conotações específicas 

com a extensão das redes comerciais de longa distância e o desenvolvimento de novas técnicas de 

produção agrícola nas Américas a partir do século XV, que se tornaram mais intensas nos séculos XVIII e 

XIX." (COOPER, HOLT, SCOTT, 1995, p.48). 
17

 No caso do império franco coube às tribos germânicas que invadiram e ocuparam a Gália, os Francos – 

primeiramente Carlos Magno (747-814 d.C.) e depois seus sucessores, Otão, o grande (século X d.C.) - a 

liquidação dos  povos eslavos da região hoje conhecida como Balcãs e a submissão ao cativeiro daqueles 

que sobreviveram a esse enfrentamento. Com o correr do tempo e a generalizada submissão desses 

eslavos ao cativeiro, tomou-se o nome dessa etnia, “slav”, como sinônimo da condição social a que fora 

submetida. Em contraposição, a etnia dominante dos francos teve seu nome assimilado ao sentido de 

livre. O termo “frank” (franco em frâncico) e “libre” tinham o mesmo significado não só por se tratar de 

um não cativo, mas também por, sendo dominante, os francos estarem livres de pagamento de impostos. 

Do entendimento de que só o homem livre era capaz de emitir opiniões sem receio de punições, 

incorporou-se ao termo também o significado de “leal, sincero”. ( MELTZER, 2004, p. 187-188). 
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“slav” foi se descolando de sua origem étnica e sofrendo alterações linguísticas que 

deram origem a diferentes grafias em diferentes línguas, mas mantendo o sentido de 

“cativo” ou “propriedade”. 

É possível perceber ao longo da história que em diversos períodos a 

manifestação dessa condição social de escravo, garantiu os pilares econômicos da 

mesma, como para os atenienses do século IV  a.C.,  os eslavos  do  século  VI  d.C.,  os  

germânicos  do  século  X  d.C.,  os portugueses  do  século  XVIII  e  os  brasileiros  do  

século  XXI. O escravo não é visto com as qualidades do “humano”, dado que a relação 

que se dá com ele é semelhante àquela que se tem com um objeto: “desde que o motivo 

da importação de escravos era a simples exploração econômica representada pelo lucro, 

os escravos, rotulados como subumanos ou inumanos, existiam relegados a um papel, 

na sociedade, correspondente à sua função na economia: mera força de trabalho” 

(NASCIMENTO, 1978, p.61).  

Conforme JOLY (1999, p.47) doutrina, os escravos possuíam, na civilização 

grega, diversas funções. Eram trabalhadores voltados para a mineração, artesania, 

exerciam labores domésticos, eram responsáveis pela força policial de arqueiros da 

cidade, além do trabalho nos campos. Saliente-se que na condição de coisa, o escravo 

não possuía qualquer participação de poder social, posto que a estes não era dado o 

direito ao voto. Considerando o aumento da riqueza e com objetivo de conquista e 

conhecimento de novos territórios, já no Império Romano, foi necessário que os 

empregadores e líderes buscassem a maior quantidade de mão-de-obra escrava. Eram 

aprisionados pequenos produtores, além dos prisioneiros de guerra. 

O trabalho existe para satisfazer as necessidades humanas. Desde as mais 

simples necessidades, como as de alimento e de abrigo, até as mais complexas, como as 

de lazer e de crença. O trabalho se volta, enfim, para satisfazer as necessidades 

humanas, materiais e culturais. 

Conforme Octávio Ianni (1988, p. 65):  

O regime econômico social escravista funda-se em um modo peculiar de 

conexão entre os meios de produção e o trabalho produtivo. A maneira pela 

qual a força de trabalho é cristalizada em produto de valor define a 

escravatura como uma forma singular de organização das atividades 

econômicas, gerando uma configuração histórico social. Em outros termos, as 

estruturas econômico-sociais dependem diretamente da maneira pela qual os 

meios de produção (terra, ferramentas, máquinas, matéria-prima, etc.) 
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combinam-se com força de trabalho (escravo, servo, trabalhador livre, artesão 

doméstico, sitiante etc.). “Quaisquer que sejam as formas sociais de 

produção”, diz Marx, “seus fatores são sempre os meios de produção e os 

trabalhadores”, sendo que “as duas diversas combinações distinguem as 

diferentes épocas econômicas da estrutura social” 

 

Ao se analisar as diversas formas de sociedade, encontram-se os mais 

variados modos de organização do trabalho, como também maneiras muito diferentes de 

se valorizar essas atividades. Encontram-se, ainda, diferentes formas de relação do 

trabalho com as demais esferas da vida social. 

Entre os séculos VI e VII a formação social e econômica senhorial e feudal 

se consolida. A escravidão dá lugar à servidão; a sociedade escravista dá lugar à 

sociedade medieval como um sistema de dependências e de vassalagens estratificado e 

hierárquico; a unificação econômica e política romana dão lugar à fragmentação 

econômica e política na forma de unidades autárquicas feudais ou comunas urbanas; a 

moral e a Ética racionalista e escravista dão lugar a uma moral e a uma Ética 

profundamente condicionada por meio de elementos religiosos. 

A sociedade medieval encontra-se organizada por meio de feudos, de 

aldeias e de burgos. Na sociedade prevalece a relação de vassalagem – juramento de 

fidelidade prestado por um inferior (vassalo) a um superior (susserano). A ordem social 

é concebida como inscrita na natureza das coisas. E esta natureza encontra-se, por sua 

vez, determinada pela palavra e vontade divina. 

Nos feudos a divisão social do trabalho assume a forma senhorial-feudal. O 

senhor feudal possui a propriedade das terras, bosques e instalações feudais, enquanto 

que camponeses possuem a propriedade dos meios de trabalho direto e um grau variável 

de liberdade e de obrigações. 

Em algumas sociedades onde a escravidão é a forma dominante da extração 

de sobretrabalho, ela pode ser o elemento central de organização de classes, e logo de 

caracterização delas como sendo escravistas. Entretanto, na condição de um 

fenômeno marginal, como nas sociedades capitalistas, ela pode estruturar de relações 

locais como prática ilegal subsistente ou recriada, tendo sua existência negada 

discursivamente e dissimulada por mecanismos diversos (dívida, paternalismo, etc.).  
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Tomar o trabalho como categoria ontológica
18

 implica demonstrar o grau de 

sua determinação objetiva na constituição do homem, desde os albores da história 

humana. 

Cabe destacar aqui o trabalho em seu caráter fundante do ser social, como 

atividade permanente e imanente da própria existência humana e elemento 

impulsionador para a dinâmica da vida em sociedade. Incidindo de forma decisiva no 

processo de ruptura do homem com seu meio natural, constitui-se num elemento capaz 

de explicar o homem em seu caráter de complexidade. 

Desta forma os homens fazem a “história humana”, isto é, transformam a 

realidade natural e social, conforme a época e o lugar. Esta transformação tem sempre 

como ponto de partida a herança material e cultural das gerações anteriores, de maneira 

a incorporar (e/ou reformular), a recusar ou a criar novas práticas e conceitos à medida 

que avança o processo histórico. 

A crise vivida pela Baixa Idade Média da cristandade ocidental (a crise geral 

do feudalismo) decorre da conjugação de três elementos estruturais: do patamar 

demográfico formado no início do século XIV, responsável por uma enorme ampliação 

de demanda de bens; da exiguidade dos recursos naturais da Europa Ocidental, cuja 

evidência é mascarada pelos arroteamentos tardios, em curso em terras inadequadas à 

atividade agropecuária sob a vigência do padrão técnico e científico disponível; e dos 

limites a que as forças produtivas encontram-se submetidas sob o domínio das relações 

de produção feudais, expressas no padrão técnico e científico disponível, na forma de 

arregimentação do trabalho, na gestão da produção, etc. O quadro se completa com a 

conjuntura de chuvas torrenciais de 1315 a 1318.  

A crise geral feudal concorre para consolidar a independência das cidades, 

estimular novas atividades artesanais e comerciais livres do controle de corporações e 

guildas, provocar o processo de centralização do Estado, desencadear a transição da 

                                                           
18

 Basta a leitura de umas pouquíssimas páginas de O capital ou da Ontologia, de Lukács, para que essa 

articulação entre história e ontologia se revele de forma cabal. No caso de Lukács, é especialmente 

esclarecedor o subitem do capítulo: A reprodução, intitulado “A reprodução da totalidade social”, no qual 

encontramos não uma discussão da história, mas sim uma exposição histórica do desenvolvimento dos 

modos de produção, de seu encadeamento ao longo do tempo e de suas particularidades específicas. Não 

há como ser suficientemente enfático: para a ontologia crítica inaugurada por Marx e desenvolvida por 

pensadores como Lukács e Mészáros, a história é a substância primeira, é o único objeto. Atribuindo ao 

trabalho um enfoque particular na ontologia do ser social, Lukács fornece-nos um nova orientação, no 

campo da investigação teórica, para compreender a problemática do homem frente à natureza e às 

diversas formas de sociabilidade, a partir da evolução do processo sócio histórico. 
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posse servil para o arrendamento do camponês livre e abalar as concepções teológicas 

medievais. As primeiras bases materiais e espirituais para a transição do feudalismo 

para o capitalismo estão lançadas. 

Na Europa do final do século XVIII consolidam-se a sociedade burguesa e o 

capitalismo por meio, respectivamente, da Revolução Burguesa e da Revolução 

Industrial. A economia mercantil torna-se afinal uma economia capitalista. Um mercado 

de tipo especial se forma: um mercado que não hesita em recrutar como trabalhadores o 

exército de homens livres, sem trabalho e sem meios de sobrevivência, que vaga pela 

Europa, em consequência das mudanças sociais advindas com o cercamento dos 

campos. O mercador transforma-se, portanto, em capitalista quando, enfim, passa a 

converter a força de trabalho em mercadoria, assalariá-la sob contrato de trabalho e 

submetê-la a uma intensa espoliação econômica. Este é um passo único na história da 

humanidade. 

A Renascença estimulou um sentimento de superioridade cultural, que se 

encaixou no pensamento de Aristóteles de que havia homens considerados escravos 

naturais, por isso, pode-se dizer que ela pouco ou nada fez para enfraquecer ou acabar 

com a legitimidade da escravidão. Era claro o pensamento segundo o qual no mundo 

real deveria haver sempre uma classe que comanda e uma classe que obedece. Em 

resumo pode-se dizer que apesar de emancipar as mentes europeias o Iluminismo ainda 

agarrava-se a ideias passadas: 

As justificativas tradicionais da escravidão sobreviveram à observação 

minuciosa de humanistas e de racionalistas do século XVII. Filósofos 

famosos demonstraram que uma defesa da escravidão podia ser conciliada 

com a crença na lei natural abstrata e nos direitos naturais. Hobbes e Locke, 

que estabeleceram uma boa parte da estrutura do pensamento social futuro, 

também sancionaram abertamente a servidão humana. E devemos lembrar 

que foi na época do iluminismo que o tráfico de escravos africanos e a 

plantation das Índias Ocidentais desfrutaram seus anos dourados.(DAVIS, 

2001, p. 435). 

  

Se não formos capazes de apreender estas articulações históricas 

(ontológicas) entre as diversas formas do trabalho nas diferentes formações sociais, não 

poderemos jamais compreender a historicidade do trabalho escravo e, 

consequentemente, seremos presas fáceis para as armadilhas teóricas da concepção de 

mundo hoje predominante: ou o “empirismo” ou a “metafísica”. Se perdermos a 

historicidade fundamental do trabalho abstrato, não teremos alternativa senão postular, 
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“metafísica” ou “empiricamente”, a perenidade do trabalho abstrato e, portanto, do 

capital. 

 

3.2 A escravidão no Novo Mundo 

A escravidão no período moderno se tornou fator fundante da mentalidade 

ocidental como cultura da opressão, da exclusão, da imagem do cidadão negro
19

 e no 

próprio significado das Américas.  

Dito isso e mesmo partindo do pressuposto de que a escravidão dos 

contemporâneos em muito se diferencia da escravidão dos antigos, principalmente no 

que tange às formas com que é praticada, ambas podem ser entendidas como práticas 

muito cruéis
20

. Na verdade, cada uma delas e o próprio trabalho é o retrato de sua época 

e nada mais faz do que atender à economia, à política, aos valores e às necessidades de 

cada civilização, o que muitas vezes implica considerar que dependendo do tempo e do 

espaço onde ocorra a escravidão, seja ela muitas vezes considerada normal. 

As grandes navegações que empreenderam as nações europeias estavam 

claramente inseridas no contexto econômico e político da época, pela busca de novas 

terras
21

 necessárias para a abertura de novos mercados. Não se podem dissociar, nesse 

período, os fatores do colonialismo e da escravidão à política mercantilista. 
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 Quando os primeiros europeus desembarcaram na costa africana em meados do século XV, a 

organização política dos Estados africanos já tinha atingido um nível de aperfeiçoamento muito alto. As 

monarquias eram constituídas por um conselho popular no qual as diferentes camadas sociais eram 

representadas. A ordem social e moral equivalia à política. Em contrapartida, o desenvolvimento técnico, 

incluída a tecnologia de guerra, era menos acentuada. Isto pode ser explicado pelas condições ecológicas, 

socioeconômicas e históricas da África daquela época, e não biologicamente, como queriam alguns falsos 

cientistas. Neste mesmo século XV, a América foi descoberta. A valorização de suas terras demandava 

mão-de-obra barata. A África sem defesa... apareceu então como reservatório humano apropriado, com 

um mínimo de gastos e de riscos. (MUNANGA, 1986, p. 8). 
20

 A noção de dignidade ganhou, a partir de Kant, o caráter de respeito a si próprio e ao próximo, esse 

respeito, pelo qual cada pessoa descobre, portanto, é o real fundamento de uma mútua igualdade nos 

relacionamentos humanos. Demonstrada a grande importância dos direitos humanos e da dignidade, 

passa-se a analisar o liame que estes possuem com os direitos sociais e fundamentais, com fito de dirimir 

os conflitos e as desigualdades sociais. 
21

 É interessante observar que, segundo Marilena Chauí, "do ponto de vista simbólico, as grandes viagens 

são vistas como um alargamento das fronteiras do visível e um deslocamento das fronteiras do invisível 

para chegar a regiões que a tradição dizia impossíveis (como a dos antípodas) ou mortais (como a zona 

tórrida)" (CHAUI, 2006. p.58). 
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As relações instituídas no próprio esquema da escravidão colonial do novo 

mundo acentuavam suas peculiaridades em relação à escravidão africana, por exemplo, 

assim como se incluíam dentro do sistema moderno que se instaurava no mundo. 

Portugal contribuiu sobremaneira com a escravidão no Novo Mundo, pois 

os portugueses desenvolveram uma fonte de fornecimento de escravos sem similar para 

a época. Com bases nisso, o século XVI, após os descobrimentos, inaugurou a 

escravidão moderna onde “a escravidão do negro foi a fórmula encontrada pelos 

colonizadores para explorar as terras descobertas” (COSTA, 1982, p. XIII), ante a 

fracassada escravização dos índios nativos das novas terras. 

Paul E. Lovejoy (2002, p.29-30), analisando a escravidão africana, pondera 

que: 

Suas características específicas incluíam a ideia de que os escravos eram uma 

propriedade; que eles eram estrangeiros, alienados pela origem ou dos quais, 

por sanções judiciais ou outras, se retirara a herança social que lhes coubera 

ao nascer; que a coerção podia ser usada à vontade; que a sua força de 

trabalho estava à completa disposição de um senhor; que eles não tinham o 

direito à sua própria sexualidade e, por extensão, às suas próprias 

capacidades reprodutivas; e que a condição de escravo era herdada, a não ser 

que fosse tomada alguma medida para modificar essa situação. 

 

As sociedades americanas foram fundadas na exploração de povos por 

outros povos, e para justificar e facilitar essa exploração, foi utilizada como estratégia a 

negação dos africanos enquanto povos com culturas particulares e historicamente 

constituídas. 

Segundo Robin Blackburn (2003, p. 166-167): 

A escravidão africana e o comércio atlântico de escravos acabaram dando 

contribuição expressiva para a fórmula imperial espanhola. A introdução de 

escravos africanos no Novo Mundo tinha dois aspectos positivos, do ponto de 

vista das autoridades metropolitanas. Em primeiro lugar, a venda de licenças 

para a entrada de africanos gerava dinheiro para o tesouro real – sempre uma 

preocupação importante. Em segundo lugar, ajudava o poder colonizador a 

fornecer mão-de-obra aos centros urbanos e aos novos empreendimentos 

numa época em que a população nativa já tinha sido dizimada. 

 

Como a escravização dos índios não deu certo e os colonos espanhóis 

tinham dinheiro para comprar escravos negros, a taxa de importação de africanos foi 

aumentando gradativamente, fato que estimulou o contrabando de escravos para 
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trabalharem nas plantations açucareiras, já que esse empreendimento era altamente 

lucrativo. Estima-se, segundo registros oficiais, que entre 1550 e 1595 apenas 36.300 

escravos africanos foram importados pela América espanhola, números esses 

infinitamente baixos em relação ao verdadeiro número de escravos que havia no 

continente. 

Ao contrário dos demais países, os ingleses recebiam pouco ou nenhum 

incentivo real ou apoio financeiro para realizar a colonização do novo mundo e, dada a 

imensa procura dos produtos produzidos nas colônias, era comum explorar o máximo 

possível seus servos, fossem eles contratados ou escravos. Em 1636 o governador 

Hawley anunciou que todos os servos levados para a ilha, juntamente com seus filhos 

seriam tratados como simples escravos.  Tal decisão deixou várias questões para serem 

decididas. 

Os ingleses, dada à sua avidez pelo lucro e seu ímpeto capitalista, 

incorporaram uma noção racial à escravidão e mantinham em relação a seus escravos 

uma imensa severidade
22

, privando-os de todos os direitos individuais, familiares, de 

propriedade, bem como de poder político. Além disso, o Estado barrava o caminho dos 

escravos à educação, à livre movimentação ou à emancipação, o que fazia observar que 

tanto os franceses quantos os países da Península Ibérica eram melhores no tratamento 

de seus escravos. Tal fato acaba por justificar o movimento anti-escravocata ter se 

iniciado na Grã-Bretanha e na América Inglesa. 

a escravidão na América inglesa tinha pouco em comum com a formas 

anteriores de servidão e era bem mais severa do que a escravidão do negro na 

América Latina tinha pouco em comum com as formas anteriores de servidão 

e costumes e as instituições do Velho Mundo preservaram uma forma de 

escravidão mais tradicional [...] um senhor podia considerar seus escravos 

como animais subumanos e, ainda assim, prover-lhes meios de subsistência 

suficientes. Por outro lado, não seria realista traçar uma linha tão definida 

entre status moral e tratamento físico. É difícil imaginar como uma sociedade 

podia ter muito respeito pelo valor dos escravos como pessoas humanas, se 

sancionava sua tortura e mutilação, a venda de seus filhos pequenos, a dura 

exploração de seu trabalho e o drástico encurtamento de suas vidas devido ao 

excesso de trabalho e à alimentação inadequada. (DAVIS, 2001, p. 47). 

 

                                                           
22

 A crueldade permeou todas as relações de trabalho que conferiram a força econômica da burguesia 

comercial, que por mais diversificada que fosse sua gama de produtos, de uma forma ou de outra 

dependeu do tráfico escravocrata para o seu sustento, porém de maneira verdadeiramente dialética, visto 

que a prosperidade econômica não poderia de modo algum garantir a estabilidade social. Essa é uma 

característica histórica dos sistemas escravocratas, dada a necessidade de coerção e violência para 

transformar um homem em um escravo, uma “coisa”, a violência ocupa posição central na sociedade 

colonial. 



53 
 

Já os franceses, iniciaram sua colonização nas Antilhas, mas comparada aos 

ingleses, o fluxo de imigrantes franceses foi muito pequeno. Talvez porque na primeira 

metade do século XVII as autoridades reais estavam mais preocupadas em fortalecer o 

monarca, que deu pouco apoio ao projeto de colonização, o qual ficou nas mãos de 

aventureiros e missionários. 

No início do século XVIII os sistemas coloniais francês e inglês apoiavam-

se na divisão de trabalho e os proprietários de navios e plantações eram considerados 

agentes econômicos, sendo que a competitividade econômica dava vantagens aos 

ingleses de maneira que a organização colonial francesa foi abrigada a abandonar o 

domínio de suas companhias e a permitir elementos de competição comercial 

mercantilista. 

Foi com o expansionismo mercantilista, que a humanidade conheceu os 

primeiros efeitos globais de relações econômicas, políticas e socioculturais, tendo em 

vista as bases das grandes companhias comerciais inglesas e holandesas, além da 

companhia das índias, de nacionalidade portuguesa, controladas por corporações de 

ofícios. 

A escravidão foi uma instituição central no processo de exploração 

econômica na colonização do Brasil. Perdurou por quase quatro séculos, ultrapassou o 

marco da independência do país e foi a mais longa do continente americano
23

. 

 

3.3 A escravidão no Brasil 

No Brasil, o sistema escravocrata adaptou-se às extensões territoriais sem 

perder a lógica de sua violência e exploração, De conformidade com as transformações 

econômicas dos centros dinâmicos, e segundo o deslocamento ecológico de 
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 Robin Blackburn alerta que, apesar da escravidão ser uma instituição bastante antiga, a escravidão na 

América foi exercida de tal forma que foi relevante para o advento da modernidade: "Mas a escravidão na 

América não apresentou só muitas características inéditas. Seu desenvolvimento foi associado a vários 

processos que têm sido usados para definir modernidade: o crescimento da racionalidade instrumental, a 

formação do sentimento nacional e do estado-nação, as percepções da identidade baseadas na raça, a 

disseminação das relações de mercado e do trabalho assalariado, o desenvolvimento das burocracias 

administrativas e do sistema moderno de impostos, a crescente sofisticação do comércio e das 

comunicações, o nascimento das sociedades de consumidores, a publicação de jornais e o início da 

publicidade impressa, a 'ação à distância' e a sensibilidade individualista." (BLACKBURN, 2003, p.16). 
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determinadas atividades produtivas, o Brasil acabou totalmente envolvido num vasto 

sistema escravista.  

O próprio Pero Vaz de Caminha, que viajou com Pedro Álvaro Cabral em 

1500, na expedição que tinha por objetivo tomar posse oficial das novas terras em nome 

da Coroa portuguesa, escreveu em sua carta as maravilhas da nova terra e 

principalmente, descreveu as riquezas que por muito tempo seriam exploradas à custa 

de trabalhadores escravos, no início o cativo indígena, que posteriormente foi 

substituído pelo cativo negro. Nem mesmo o trabalho assalariado que viria depois, com 

os imigrantes europeus, principalmente italianos, conseguiu tirar os resquícios da 

escravidão que ainda hoje perpassam por contratos de trabalho de algumas categorias de 

trabalhadores no Brasil. 

Ainda na primeira metade do século XV, após os primeiros movimentos de 

ocupação do território brasileiro, Portugal iniciou o processo de colonização utilizando a 

mão-de-obra escrava dos nativos para exportar madeiras e especiarias para a Europa. O 

escravo nativo possuía algumas peculiaridades que acabavam por contribuir para a seu 

uso como a facilidade de recrutamento e o baixo gasto em sua manutenção.  

Inicialmente, para realizarem as atividades mercantis desejadas, os índios 

recebiam pequenos bens de origem europeia. A troca da mão-de-obra por objetos era 

conhecida como escambo. Passada a fase de curiosidade, começou a ficar difícil a 

obtenção de nativos
24

 dispostos a realizarem os trabalhos, fazendo com que os 

portugueses substituíssem a mão-de-obra nativa pela a do negro africano
25

. Outros 
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 A cultura de escravização indígena não deu certo a esta fase, considerando inúmeros aspectos, pois que 

verificou-se ser incompatível com a cultura indígena o trabalho intensivo e regular, que era objetivado 

pelos portugueses. Corroboraram para este insucesso o fato da monarquia romper com a igreja, que 

estava, através dos jesuítas, catequizando os indígenas; a dizimação de enfermidades trazidas da Europa 

pelos brancos; além de várias guerras onde os índios foram postos a lutar. Para proteger os índios, havia a 

este tempo o INDIGENATO - Instituição Jurídica luso-brasileira que deita suas raízes já nos primeiros 

tempos da colônia, quando o Alvará de 1º de abril de 1680, confirmado pela lei em 1755 - que 

determinava que parte da terra dos portugueses (homens brancos) deveriam ser reservadas aos índios. 

Ainda que ineficaz parcialmente, tal ditame acabou a desestimular a escravização indígena. 
25

 Na busca de outra solução a ser considerada, o tráfico negreiro seria a melhor opção. Por duas faces: 

para utilização de mão-de-obra a baixo custo e também pela arrecadação tributária advinda deste 

comércio. Ademais, os negros já possuíam experiência laboral, pois alguns deles, antes da vinda para o 

Brasil, já haviam trabalhado no campo (engenhos de açúcar, principalmente). O tráfico negreiro objetivou 

a vinda de escravos com a ficta intenção de integração entre Europa, África e América. Tratados como 

mercadorias, os negros vinham da África, em condições precárias, através da navegação, cambiados por 

manufaturas. Chegavam ao Brasil e eram trocados por açúcar, que estava em alta na época, 

principalmente na Europa. Tal negócio gerou muito lucro aos traficantes, posto que as trocas lhes rendiam 

assessórios vultuosos. 
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fatores como econômico e religioso somaram-se para que fosse substituída a espécie de 

mão-de-obra explorada. O primeiro era devido ao maior lucro do governo português 

com a cobrança de tributos referente ao tráfico de escravos advindos do continente 

africano, uma vez que os impostos devidos internamente na colônia eram comumente 

sonegados. Entretanto, os lucros não ficavam concentrados apenas na mão do governo 

português, visto que os traficantes e os comerciantes, também obtinham excelentes 

vantagens. Já os fatores de ordem religiosa pautavam-se na pressão dos jesuítas para o 

fim desta exploração, face ao interesse da igreja em catequizar os índios. Como é 

asseverado por muitos autores havia ainda por parte da igreja outros interesses, como a 

aquisição de terras, no entanto, não aprofundaremos os estudos nesta seara por não ser 

este essencial para o estudo presente. 

Os negros não eram considerados pessoas, mas sim mercadorias. Retirados 

à força de sua terra natal e trazidos ao país, onde eram escravizados e só conquistavam a 

libertação por uma carta de alforria concedida por seus senhores. O destino dessas 

pessoas eram as grandes propriedades de monocultura, e a respeito do tratamento a que 

eram subordinados. 

No Brasil, a condição jurídica dos escravizados seguia a mesma norma do 

direito romano, a de “coisa”. E também como no direito romano, a escravidão seguia o 

ventre, o que significava dizer que todo o filho de escrava nascia escravo. Por serem 

juridicamente “coisas”, os homens e mulheres escravizados podiam ser doados, 

vendidos, trocados, legados nos testamentos de seus senhores e partilhados, como 

quaisquer outros bens. Na condição de “coisa” eles não podiam possuir e legar bens, 

constituir poupança, nem testemunhar em processos judiciais.  

A coisificação jurídica do escravizado fazia parte de uma estratégia de 

dominação que buscava desumanizar os escravizados e que ao mesmo tempo em que os 

destituíam de todos os direitos criava uma ideologia de subalternidade, segundo a qual 

eles seriam incapazes de refletir e contestar a própria condição.  
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A história do Brasil teve seus principais momentos forjados pela inserção do 

escravismo como parte constitutiva
26

 de sua própria sociedade, e que, conforme Stuart 

Schwartz (2001, p. 93) é de: 

(...) natureza predominantemente e perniciosa da escravatura como sistema 

social e econômico, e como uma estrutura que, enquanto permaneceu 

vigorosa, determinou os contornos de todos os outros aspectos da vida 

brasileira. Com efeito, analisar a história da escravidão no Brasil é trabalhar 

com a própria história do Brasil. 

 

 Durante as primeiras décadas do século XVI, Portugal concentrou seus 

interesses econômicos no comércio de especiarias com as Índias, postergando o 

processo de colonização do Brasil em face da não-fixação dos portugueses. Até então a 

relação com o Brasil limitava-se à exploração do pau-brasil, cuja tinta havia assumido 

determinado valor econômico na Europa para tingimento de tecidos. O trabalho 

indígena, com o estabelecimento da prática de escambo com pequenos utensílios 

trazidos de Portugal, foi fundamental para a execução dessa atividade, porém ainda sem 

a marca da submissão do índio ao trabalho escravo.   

O receio da perda desta terra para invasores acelerou o processo de 

colonização do Brasil
27

 e determinou o início do escravismo como forma de produção 

econômica pela Coroa portuguesa. Foi no período em que se iniciava o cultivo da cana-

de-açúcar, a partir da afirmação na pirâmide social dos senhores de engenho e 
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 "Ora, o Brasil como suas irmãs, as ilhas das Caraíbas, não oferece então aos viajantes europeus, vindos 

de tão longe na esperança de lucros fáceis e rápidos, nenhuma riqueza imediatamente disponível ao 

consumo ou à venda (ouro, pedras preciosas, especiarias), mas somente terras vastíssimas a serem 

arroteadas para o plantio ou florestas para a derruba e a exploração do famoso pau de campeche, ou pau-

brasil, tão valorizado na Europa. Aos que financiaram a viagem de ultramar, os navegadores devem 

proporcionar lucros substanciais, sob pena de ver encerrada sua carreira aventurosa. Eles próprios 

tampouco desprezam o lucro. Nesse mundo de técnicas ainda pouco desenvolvidas, o problema da 

exploração daquelas terras novas apresentou-se de imediato e em termos simples: era preciso obter 

depressa mão-de-obra abundante." (MATTOSO, 2003. p.19). 
27

 “O modelo de colonização imposto ao Brasil, diversamente do ocorrido na América do Norte, foi 

estruturado pelo regime de exploração, com objetivo primeiro de satisfazer aos interesses mercantis da 

metrópole portuguesa, em detrimento de uma forma apoiada no povoamento e desenvolvimento interno 

da colônia. Assim Marilena Chauí relaciona que esta opção não se apresentou de forma casual, mas antes 

inserida na ética capitalista do período: "O 'país essencialmente agrário', portanto, era, na verdade, o país 

historicamente articulado ao sistema colonial do capitalismo mercantil e determinado pelo modo de 

produção capitalista a ser uma colônia de exploração e não uma colônia de povoamento. A primeira 'tem 

uma economia voltada para o mercado externo metropolitano e a produção se organiza na grande 

propriedade escravista', enquanto na segunda 'a produção se processa mais em função do próprio 

consumo interno da colônia, onde predomina a pequena propriedade'. Em outras palavras, a colônia de 

povoamento é aquela que não desperta o interesse econômico da metrópole e permanece à margem do 

sistema colonial, enquanto a colônia de exploração está ajustada às exigências econômicas do sistema." 

(CHAUI, 2006, p.33-34). 
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objetivando o comércio do açúcar na Europa, que se apresentou significativamente a 

necessidade de uma mão-de-obra disponível e relativamente sem custos. 

O tráfico negreiro foi fator determinante na maciça introdução do negro na 

condição de escravo no Brasil Colônia, na medida em que se constituía em atividade 

extremamente lucrativa para os comerciantes de escravos, bem como, para a Coroa 

portuguesa que auferia dividendos consideráveis com a comercialização negreira.  

A escravidão negra no Brasil compreendia a perpetuidade, portanto, só se 

extinguia para o indivíduo com a morte, bem como, a hereditariedade, isto é, a condição 

de escravo era transmitida aos seus descendentes. 

No início do século XIX a escravidão em território brasileiro entrou em 

declínio, por influências advindas da Revolução Industrial Europeia
28

 que desenvolveu 

novos ares ao capitalismo, e também em função das transformações que passavam as 

colônias americanas. Nesse momento, a libertação dos escravos tinha razões mais 

econômicas do que humanitárias, pois com a industrialização cada vez mais acerbada 

era necessário garantir a atualização dos métodos de produção e o crescimento do 

mercado consumidor. 

O Brasil encontrou grande resistência à abolição da escravidão, 

principalmente por ser um país eminentemente agrário, caracterizado pela economia 

rural de grandes latifundiários. No entanto, as ideias abolicionistas foram difundindo-se 

entre a população, assim como a produção industrial passou a substituir a produção 

rural, paulatinamente, o que dificultou a manutenção do sistema escravocrata. 

Após incessantes lutas e vários sentimentos abolicionistas foram 

proclamadas as seguintes leis: Lei Eusébio de Queiroz, na qual proibia o tráfico de 

                                                           
28

 Diante do interesse econômico que encontrava disfarce no discurso humanitário, os ingleses iniciaram 

um processo de difusão da necessidade de todos os países do mundo abolirem a escravidão. Alguns 

autores argumentam sobre a existência de outros motivos como o interesse na manutenção da mão-de-

obra barata no continente africano para ser utilizada nos empreendimentos britânicos, visto que a 

Inglaterra possuía várias colônias naquele continente. A interferência britânica no Brasil com o objetivo 

de dar fim à escravidão iniciou-se ainda nos primeiros anos da independência, pois o governo inglês pôs 

entre as condições para o reconhecimento da autonomia brasileira a extinção do tráfico de escravos.  As 

tensões entre os governos agravaram-se em 1844, quando o Brasil criou a tarifa Alves Branco, que 

acabou com as vantagens alfandegárias que os ingleses tinham para entrar no país e ainda aumentou os 

impostos sobre os produtos britânicos, diminuindo a importação de mercadorias.  Em 1845, após a não 

renovação pelo Brasil do tratado de livre comércio com a Inglaterra, foi decretado pelos ingleses a Bill 

Aberdeen (Lei que autorizava a marinha inglesa reter os navios negreiros que navegassem pelo Atlântico 

em direção ao Brasil).  Na segunda metade do século XIX, surge no Brasil uma série de iniciativas 

ligadas a fatores econômicos e sociais que podem ser apontadas como ensejadores do fim da escravidão. 
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escravos da África para o Brasil; a Lei do Ventre Livre, de 1871, em que os filhos de 

escravos nasciam livres e, em 1885 foi aprovada a Lei Saraiva - Cotegipe ou Lei dos 

Sexagenários, na qual, libertava os escravos maiores de 60 anos. Curioso é que esta 

última tornava o escravo livre, mas previa também mesmo após a libertação os 

trabalhadores deveriam passar três anos trabalhando para seu senhor. Ademais, eram 

poucos os escravos que sobreviviam a essa idade por causa dos trabalhos forçados que 

eram submetidos durante toda a vida. Ressalte-se que esta lei tratou-se de uma mera 

estratégia política, eis que os benefícios eram exclusivamente dos senhores
29

. 

Após as mudanças no mundo, o Brasil, que foi o ultimo país da América 

abolir a escravidão, o fez, em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea
30

 pela 
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 A Lei fixava a idade de oito anos como limite para o ingênuo ser alienado ao Estado com a generosa 

indenização, porque era na idade de sete aos oito anos que os menores começavam a fazer o trabalho 

pesado, e já dava para saber se seria um escravo apto para o trabalho pesado ou se tinha algum problema 

de saúde, problema físico, pois, devido a prática das mães negras pouparem seus filhos da vida escrava e 

pela perversa situação em que as negras davam a luz somente 5% das crianças chegavam aos 8 anos de 

idade, conforme observou Perdigão Malheiros, “a maior mortandade era até os sete anos”(Décio, 3ª 

edição, 1991, p. 109), portanto, somente seria interessante aliena-lo ao Estado antes dos oito anos, pois 

depois desta idade a probabilidade de morte era remota e a lucratividade com seus serviços gratuitos eram 

maiores. Portanto a Lei de Rio Branco, Lei dos Nascituros, ou como ficou vulgarmente conhecida “Lei do 

ventre Livre”, na verdade, tratava-se de uma arrojada estratégia política, onde os benefícios eram 

exclusivamente dos senhores, ou seja, os proprietários de escravos. Com essa Lei tinham-se duas opções: 

Se o escravo era apto para o trabalho, ficava; se fosse inapto para o trabalho, era apto para aliená-lo ao 

Estado. (BATISTA; COSTA, 2006, p. 614-615). 
30

 Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888. 

"Declara extinta a escravidão no Brasil. 

A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor D. Pedro 

II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembléia Geral decretou e ela sancionou a lei 

seguinte: 

Art. 1.o: É declarada extincta desde a data desta lei a escravidão no Brazil. 

Art. 2.o: Revogam-se as disposições em contrário. 

Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida 

Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém. 

O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comercio e Obras Publicas e interino 

dos Negócios Estrangeiros, Bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de sua Majestade o 

Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67.o da Independência e do 

Império. 

Princeza Imperial Regente. 

Rodrigo Augusto da Silva 

Carta de lei, pela qual Vossa Alteza Imperial manda executar o Decreto da Assembléia 

Geral, que houve por bem sanccionar, declarando extincta a escravidão no Brazil, como nella se declara. 

Para Vossa Alteza Imperial ver. 

Chancellaria-mór do Império.- Antonio Ferreira Vianna. 

Transitou em 13 de Maio de 1888.- José Júlio de Albuquerque" 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/1851-1900/L3353.htm>. Acesso em: 22 abr 

2014.. 
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Princesa Isabel. No entanto, não se pode pensar que a abolição
31

 dos escravos 

brasileiros se deu por razões meramente humanitárias. 

No período de dezessete anos em que mediou a liberdade legal das crianças 

nascidas de mães escravas e a abolição formal da escravidão, os efeitos das leis do 

Ventre Livre e do Sexagenário ao conjunto de escravos, aliados à pressão externa para o 

fim das práticas escravistas, que decorreram na proibição do tráfico de escravos desde 

meados do século XIX, mais os movimentos de fuga dos próprios escravos com a 

incapacidade do Estado em recapturá-los, resultaram num panorama de poucos cativos 

em comparação à própria história recente brasileira. O impacto da Lei Áurea, pode-se 

dizer, foi bastante limitado caso tivesse sido a abolição da escravidão decidida décadas 

antes. 

Não se pode esquecer, todavia, que por ocasião da publicação da lei Áurea a 

escravidão já estava enfraquecida no Brasil, mas acabou trazendo a contribuição de 

fazer cessar o sistema mercantil de escravos que trouxe ao solo brasileiro 

aproximadamente 4 milhões de negros. 

A Lei Áurea acontece em uma época em que os movimentos políticos e 

sociais pró-abolição avolumaram-se com tal intensidade que os defensores da 

manutenção do escravismo já não reuniam força para articular a sua defesa. De igual 

forma a realidade econômica do Brasil demonstrava a impertinência do sistema de 

escravidão, inclusive para os próprios proprietários de escravos cujo funcionamento 

estava tornando-se, paulatinamente, menos rentável. 

Após tantos anos de escravidão, o resultado apresentado foi a miscigenação, 

que gerou o Brasil que temos hoje, com população mestiça e identidade cultural 

profundamente arraigada nas raízes negras, por isso pode-se dizer que a história da 

sociedade brasileira tem raízes profundas na escravatura. Ela influenciou decisivamente 

o modo pelo qual se organizaram as diversas esferas da sociedade. 

Está de alguma forma equivocada
32

 a ideia de que ao fim do escravismo no 

Brasil sucedeu-se imediatamente o trabalho livre assalariado. O que essa premissa 

                                                           
31

 Na realidade, a maioria dos republicanos havia pactuado com os fazendeiros, isolando a fração dos 

abolicionistas, composta tanto por monarquistas quanto por republicanos, que defendia uma reforma 

agrária, visando acabar com “a escravidão e com os males que a escravidão criou”. (ALENCASTRO, 

2009). 
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contém de erro está na desconsideração da convivência do trabalho escravo com outras 

modalidades de trabalho não-forçado, embora ainda não normatizadas/codificadas pelo 

Direito do Trabalho. Se havia uma regulação jurídica e uma aceitação em nível 

institucional das práticas de trabalho escravo, o processo colonizador no Brasil, 

especialmente na última parte do século XVIII e século XIX, também contou com a 

exploração econômica – não forçada – de trabalhadores considerados livres. 

A questão do fim do tráfico transatlântico e da abolição da escravidão foi 

acompanhada de formas de trabalho também tidas como não-livres ou forçadas. Para 

além da obrigatoriedade de trabalho dos filhos ingênuos, ou escravos libertos 

sexagenários, os chamados "africanos livres", escravos trazidos da África e que 

acabaram libertos por conta das leis de repressão ao tráfico, foram levados a prestar 

trabalhos a instituições públicas ou cedidos a concessionários particulares, em tarefas 

que muito frequentemente não se distinguiam das executadas pelos ainda cativos. 

Entretanto, quando a escravidão não pode mais sustentar todo o peso  da   

estrutura   social,   essa   sociedade   passa   por   uma transformação   de   ordem   

liberal   onde   homens   não   libertos   do controle  pessoal  e  da  miséria  (incluindo  

aí,  não  só  os  livres  e pobres,  mas  também  os  ex-escravos.)  se  tornam  

fundamentais  e centrais na constituição da nova classe produtora ser 

explorada.  

Face o longo escravismo no Brasil, era previsível que as classes dominantes 

e senhoras dos meios e fatores de produção, inclusive e, sobretudo, da terra, se valeriam 

da tradição escravista para intensificar a exploração do trabalhador. 

Assim, enfatiza-se que, desde os primórdios da implantação do trabalho 

livre, ou seja, com o início do declínio da escravidão, foi garantida a manutenção da 

grande propriedade agroexportadora e dificultado o acesso à terra aos que não possuíam 

meios econômicos para comprá-las (Lei de Terras n.º601, de 1850). Por outro lado, a 

abolição da escravidão e o ingresso maciço de imigrantes europeus garantiram o 
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 Por trás da expansão da economia escravocrata de exportação do Brasil em fins do período colonial, 

permanece a história complexa e menos conhecida do crescimento da economia interna e, por intermédio 

do desenvolvimento e da integração regionais, o início de um mercado nacional. Acompanhando esse 

processo, e fundamental a ele, estava o crescimento da população rural livre, cuja orientação para esses 

mercados internos viabilizou a intensificação simultânea da produção de produtos agrícolas para 

exportação, fruto do trabalho escravo. 
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fornecimento de mão-de-obra em abundância para manter a produção das grandes 

propriedades agromercantis, com baixo custo. 

Acentue-se, ainda, que ao se falar em escravidão no Brasil, não pode ser 

dito que ela se conduziu apenas através do tráfico negreiro, ou do cativeiro de negros e 

índios. Há que se falar também, que aqui esse instituto atingiu os brancos pobres e os 

imigrantes, que apesar de assalariados, viviam em condições subumanas e, assim como 

os primeiros, sem nenhuma dignidade e sem a devida valorização da sua força de 

trabalho, circunstâncias essas que atualmente levam à implantação de políticas 

compensatórias.  

Mas infelizmente a escravidão não se acabou por aí. Durante os anos, 

sempre foram encontradas sequelas do sistema escravista nas mais diversas profissões 

exercidas em solo brasileiro, demonstrando que o patronato e legisladores brasileiros 

ainda carregam a marca da discriminação e pouca valorização do trabalho, mas nunca se 

pensou que a escravidão pudesse ser resgatada, em seus mais íntimos termos e até 

piorada ou mesmo ampliada, como se fez com a escravidão dita contemporânea. 

A história brasileira demonstra que a transição, no Brasil, do modo de 

produção baseado no escravismo para o modo de produção baseado no trabalho livre, 

sequer foi efetiva. O processo econômico social e cultural de que decorreu a passagem 

da utilização substancial do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil revela que 

não houve uma ruptura substancial no campo da regulamentação do trabalho, mas 

apenas renovados processos de recomposição no modo de produção. 

Os processos históricos de formação das instituições modernas no Brasil –

como a república e a democracia – são identificados mediante uma ambiguidade entre, a 

sua carga simbólica emancipatória e o seu caráter de colonialidade, sobretudo a 

adaptação, na medida do possível, por parte das elites políticas e econômicas, de 

instituições com roupagem liberal a uma sociedade de costumes escravocratas. 

Atualmente, em pleno século XXI, vivendo em um mundo globalizado, 

industrial, o trabalho escravo ainda é uma grande realidade nesta atual sociedade. 

Todavia, o que se observa é que muitas mudanças na forma de cercear as liberdades dos 

trabalhadores, foram alteradas. A trajetória histórica mostra que o empregado saiu da 

condição de bem (objeto de direito), pertencente ao patrimônio do empregador, para 
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estar igualado a este em direitos, ou seja, ganhando a condição de pessoa, como será 

demonstrado no item posterior. 
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4 TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO 

4.1 Considerações iniciais 

A escravidão não é um fenômeno que caiu em desuso pelo tempo. Temos 

exemplos de países que até pouco tempo atrás ainda tinha a escravidão 

institucionalizada. A escravidão atual tem diversas nuances, alcançando os mais 

variados espaços geográficos e vários setores econômicos, revelando-se assim, uma 

verdadeira chaga no atual mundo democrático e permeado pelos direitos humanos. 

A Mauritânia
33

 ocupa o primeiro lugar do ranking de escravidão global, que 

analisou 162 países e leva em consideração o casamento infantil e os níveis de tráfico 

humano. Haiti, Paquistão e Índia vêm em seguida.  

O trabalho escravo é uma realidade mundial, encontrado inclusive nos 

países desenvolvidos como Estados Unidos e França, e que se relaciona a movimentos 

migratórios e ao tráfico de seres humanos.  

A foto de um menino paquistanês costurando uma bola de futebol da Nike 

em 1996, nas páginas da extinta revista Life, causou indignação. No mesmo ano, o 

documentarista norte-americano Michael Moore filmou conversa com o presidente da 

multinacional, Phil Knight, para o documentário The Big One. “Você não tem problema 

de consciência? Sabe como vivem seus empregados na Indonésia?”, questionou. O 

filme foi exibido em 1998, quando as condições degradantes de trabalhadores da 

companhia em países da Ásia já eram conhecidas e a marca tinha se tornado sinônimo 

de exploração. 

No mesmo ano, ativistas dos direitos humanos aproveitaram o Mundial da 

França para denunciar o trabalho de crianças na produção de bolas e chuteiras. Com 

ajuda da internet, consumidores de todo o mundo boicotaram produtos da marca, 

derrubaram executivos e ações nas bolsas. Para limpar a barra, a empresa passou a 

controlar as relações de trabalho nas subsidiárias e a investir em marketing. 

No final de 1999, curiosamente, um dos principais garotos-propaganda da 

marca, o ex-jogador Ronaldo, foi nomeado embaixador do Programa da Organização 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), para ajudar a disseminar ações de 
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 A escravidão foi abolida oficialmente no país em 9 de novembro de 1981, pelo decreto número 81.234. 

Quase três décadas depois, as relações sociais indicam que a “lei áurea” simplesmente não pegou. 
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combate às desigualdades. Mesmo assim, a companhia não conseguiu se desvencilhar 

da imagem negativa. O caso Nike é emblemático no mundo quando se trata de 

demonstração de força do consumidor. 

O trabalho escravo ou forçado não é somente aquele para o qual o 

trabalhador não se tenha oferecido espontaneamente, não é somente aquele no qual o 

trabalhador é vítima de sequestro e cárcere privado, porquanto há situações em que ele é 

enganado, no mais das vezes, pelos chamados “gatos”, por falsas promessas de boas 

condições de trabalho e de remuneração, e desloca-se, em muitos casos, a lugares 

afastados de sua residência habitual, ou até de seu país de origem, induzido em erro por 

aqueles que não permitirão que o trabalhador deixe o local de trabalho. Em tais 

condições, o trabalhador é coagido de forma moral, psicológica ou física, a permanecer 

prestando serviços, impossibilitado de desligar-se da empresa seja ela urbana ou rural. 

No Brasil o cenário não é diferente. Ameaças de morte, castigos físicos, 

dívidas que impedem o livre exercício do ir e vir, alojamentos sem rede de esgoto ou 

iluminação, sem armários ou camas, jornadas que ultrapassam 12 horas por dia, sem 

alimentação ou água potável, falta de equipamentos de proteção, promessas não 

cumpridas. 

Lucrativa, a escravidão moderna movimenta mais de US$ 32 bilhões, 

segundo a Organização Internacional do Trabalho. Estimativas da OIT também apontam 

que há 5,5 milhões de crianças escravas no mundo. 

É sabido que o Brasil do Século XXI, ainda convive, inacreditavelmente, 

com a prática do trabalho escravo. Todavia, a escravidão contemporânea ocorre de 

forma mais cruel e sutil que aquela abolida pela Princesa Isabel em 1888: os escravos 

modernos são pessoas descartáveis, sem valor agregado à produção – simplesmente não 

custam nada, não valem nada e por isso, não merecem nenhum tipo de cuidado ou 

garantia de suas vidas. 

Mesmo que a esmagadora maioria dos casos no Brasil se concentre na zona 

rural, o trabalho escravo também tem sido descoberto nas cidades ou em outras 

atividades, fazendo surgir os escravos urbanos.  

As denúncias de trabalho escravo também atingem os caminhoneiros, outros 

trabalhadores que podem ser considerados escravos urbanos. Muitos trabalham em 
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torno de 18 horas diárias, pressionados pela exigência de produtividade, já que recebem 

por carga entregue. Mais que isso, eles geralmente fazem dívidas para comprar seus 

veículos. O nível de estresse desses profissionais, que trabalham em meio aos perigos 

do trânsito das rodovias brasileiras, leva constantemente a problemas de saúde, como 

hipertensão e estafa, agravados por problemas ergométricos por passarem muito tempo 

sentados, em constante trepidação. 

Da mesma forma, os trabalhadores marítimos estão entre os mais 

vulneráveis ao trabalho escravo. A fiscalização em embarcações, principalmente em 

águas internacionais, praticamente inexiste. Com o isolamento, os navios podem ser 

transformados em cativeiros, e a situação é agravada pela dificuldade na identificação 

de responsabilidades legais entre os tripulantes. 

Imigrantes de países latino-americanos, principalmente bolivianos, foram 

encontrados trabalhando na indústria têxtil, em plena São Paulo, em condições 

degradantes. Os exploradores dos escravos urbanos se aproveitam da fragilidade desses 

trabalhadores, distantes de casa e, geralmente, em situação irregular no Brasil, para 

pagar salários irrisórios por jornadas de trabalho extensas, oferecendo condições sub-

humanas de residência e alimentação. 

Zara, Marisa, Pernambucanas, Sete Sete Cinco, Renner, M. Officer, Le Lis 

Blanc, Bo.Bô, John John são empresas que podem ser citadas como exploradoras do 

trabalho escravo, levantando uma questão de como a globalização e o sistema de 

produção capitalista também corroboram para que o trabalho escravo contemporâneo 

prospere. 

 

4.2 A evolução histórica dos direitos do trabalhador 

O período que compreendeu 1500 a 1888, foi taxado pela doutrina como “a 

pré-história do Direito do Trabalho”, diante da predominância absoluta do regime 

escravista e as raras normas de proteção do trabalho livre. 

Evaristo de Moraes (1998, p. 34) revela a herança da escravidão após a  

abolição:   
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campo desorganizado; quebra da produção; ausência de braço livre para 

substituir, de repente, o trabalho escravo; migração para os centros urbanos 

dessa mão-de-obra desempregada e faminta, quando não se deixava ficar 

pelos próprios campos, como fantasmas a perambular em torno das antigas 

fazendas. Tudo isso se transformou em fator sociopático nas cidades, 

principalmente na Capital Federal: mendigos, vagabundos, prostitutas, 

desabrigados; mão-de-obra despreparada e desqualificada sem aprendizado 

nem formação profissional para os novos trabalhos mecânicos que iam 

surgindo. Empregavam-se por qualquer salário e para todo o serviço. 

 

E a proclamação da república, em 15 de novembro de 1889 não trouxe 

grandes progressos sociais: 

havia, contudo, uma contradição interna inerente ao próprio regime  

republicano,  que  o  impedia  de  dar  pronta  e  necessária  solução  aos  

problemas sociais surgidos com a Abolição: a sua ideologia liberal, de estrita 

e absoluta igualdade formal  de  todos  perante  a  lei.  Qualquer  norma  

protetora  se  lhe  afigurava  como extravagante, excrescente do direito 

comum, sob o sinete de legislação de exceção. Foi com esta diretiva e com 

este argumento que Deodoro revogou os diplomas sobre locação de serviços, 

do tempo do Império (de 1830, 1837 e 1879), pelo Decreto nº 213, de 22 de 

fevereiro de 1890, por exorbitarem as suas disposições do direito comum. 

(MORAES, 1998, p.41). 

 

O Código Civil de 1916 (Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916), dedicou em 

seu Capítulo IV, Seção II, apenas 20 artigos relacionados com as questões trabalhistas, 

sob a censurada rubrica “Da Locação de Serviços”, dispondo em seu art. 1.216 que 

“toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial pode ser contratada 

mediante retribuição”. 

A liberdade contratual ampla e irrestrita nas relações trabalhistas sofreu, 

porém, duras críticas (MORAES, 1998, p.15-17): 

A liberdade econômica  é  uma  burla,  é  escandalosa  mentira, quando  se  

exerce  no  meio  de  tremendas  desarmonias  sociais, quando são 

sensivelmente desiguais o empregador e o empregado, o capitalista e o 

operário. 

A liberdade contratual do trabalho vem dar na organização pura e simples do 

domínio do mais forte. (...) 

Suponhamos dois homens dotados de forças iguais. 

Não é necessário promulgar leis para que eles não se batam ou não se 

prejudiquem; pois, no caso de um investir contra o outro, virá a imediata  

repulsa  equilibrar  as  situações,  sendo  de  interesse  de ambos  ficarem  

quietos.  Mas,  admitindo  que  não  tenham  iguais forças, se lhes deixarmos 

toda a liberdade de ação, o mais robusto não se demorará para agarrar o outro 

e subjugá-lo. 
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Daí  resulta  este  princípio:  -  dada  a  desigualdade  de  forças econômicas,   

a   liberdade   sem   freio   constitui   causa   fatal   de usurpação e de 

opressão. E deste princípio surge a necessidade de se precisarem certas 

condições do trabalho assalariado, pondo de parte o respeito fetichístico da 

liberdade. 

 

Na sequência histórica, Tânia Regina de Luca (2001, p.38) salienta que 

dentre os movimentos mais notáveis que ocorreram a partir do final dos anos 1910, vale 

destacar: a grande greve geral de julho de 1917, em São Paulo, que paralisou 

completamente a cidade; o movimento insurrecional de 1918 no Rio de Janeiro, que 

pretendia tomar o Palácio do Governo; o comício de Primeiro de Maio de 1919, que 

reuniu sessenta mil trabalhadores na Praça Mauá, no Rio de Janeiro; a greve dos vinte 

mil trabalhadores, ocorrida poucos dias depois em São Paulo, e a longa greve nas 

fábricas têxteis cariocas. 

Durante a República Velha foi aprovada a Lei de Acidentes do Trabalho 

(1919), que responsabilizada os empregadores; a Lei de Férias (1925), reconhecendo 

quinze dias de descanso anual remunerado; e o Código de Menores (1927), proibindo o 

trabalho de menores de catorze anos e fixando jornada de seis horas até a maioridade. 

Ari  Possidonio  Beltran (2002, p. 45-46)  destaca  que:  

foi  a  Revolução  de  1930  o  grande  marco histórico,  a  partir  do  qual  

pode-se  falar,  tecnicamente,  na  existência  de  um direito  do trabalho no 

Brasil. Instituído o Governo Provisório, sob o comando de Getúlio Vargas, já 

em  12  de  dezembro  era  publicado  o  Decreto  n.  19.842,  contendo  

várias  medidas  de proteção ao trabalhador. Seguem-se, entre outras: a 

organização do Departamento Nacional do Trabalho; o regulamento de 

sindicalização; a nacionalização do trabalho na Marinha Mercante;   as   

reformas   de   legislação   das   Caixas   de   Aposentadoria   e   Pensões;   a 

regulamentação do horário de trabalho no comércio, bem como na indústria; 

a criação das Comissões  Mistas  de  Conciliação;  a  regulamentação  das  

condições  de  trabalho  das mulheres na indústria e no comércio; a criação 

das inspetorias regionais do trabalho nos Estados; a regulamentação das 

condições de aposentadoria e pensões dos marítimos. No referido  elenco,  

merece  destaque  o  Decreto  n.  19.770,  de  19.03.1931,  que  regula  a 

sindicalização.  Trata-se  de  diploma  de  caráter  corporativista,  sendo  que,  

em  matéria sindical  o  intervencionismo  plantado  em  1930  iria  

prolongar-se  ao  cabo  dos  anos.  É conhecido  que  vicejavam,  na  época,  

as  ideias nacionalistas,  sobretudo  na  Itália,  sendo enorme, em nosso país, 

no período em análise, a influência da Carta del Lavoro editada por 

Mussolini, em 1927, verdadeiro repositório o corporativismo. 

 

Angela de Castro Gomes (2005, p.260-261) constata que 
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O Brasil era um país de imenso território, que experimentara a unidade 

sindical em 1931 e a pluralidade em 1934, ambas sem grane sucesso. 

Experiências anteriores, ainda nos anos 30, haviam demonstrado que os 

sindicatos livres transformavam-se em instrumentos políticos e serviços de 

interesses particulares, perdendo seu caráter profissional. O sindicato do 

Brasil não era autônomo mas, justamente por isso, era uma realidade que, 

recebendo o imposto sindical, promovia os interesses das massas 

trabalhadoras. Nosso sindicalismo não era ‘tutelado’ pelo fato de ser 

reconhecido e exercer  funções  delegadas  pelo  poder  público.  Esta  

dimensão  oficial  era  própria  do cooperativismo moderno e contribui para 

fortalecer o poder dos sindicatos. 

 

Dentre as leis aprovadas em 1932, figurava aquela que limitava em oito 

horas diárias e quarenta e oito horas semanais a duração do trabalho.  

No Brasil, curiosamente, a lei da jornada de trabalho enfrentou menos 

reações que, por exemplo, a lei de férias e a regulamentação  do  trabalho  do  

menor,  se  bem  que  as  entidades  patronais  tivessem conseguido  

introduzir  nela  algumas  exceções  (por  exemplo,  a  de  que  em  caso  de 

necessidade  empresa  industrial  poderia  estender  a  jornada  de  trabalho  

até  12  horas, pagando por fora as horas extras). (...) Nesse momento, o 

Brasil situou-se na dianteira dos Estados Unidos, mergulhados na grande 

depressão  decorrente  da  crise  das  bolsas  de valores   em   1929.   

Roosevelt tomou posse  em   março   de   1933   e   tentou,   quase 

imediatamente, regulamentar salários e jornada de trabalho.(RIBEIRO, 2002, 

p.160-107). 

 

Em 1º de maio de 1943, através do Decreto-Lei nº 5.452, foi aprovada a 

Consolidação das Leis do Trabalho
34

, diploma legal que, embora carente de reformas, 

até hoje disciplina as relações empregatícias no Brasil. 

                                                           
34

 O próprio Arnaldo Sussekind, um dos membros da comissão responsável pelas leis trabalhistas (sendo 

os demais: Rego Monteiro, Oscar Saraiva, Segadas Viana e Dorval Lacerda) destaca as bases que 

nortearam a consolidação: “Inspiramo-nos  nas  teses  do  I  Congresso  de  Direito  Social  (...) criando 

uma jurisprudência administrativa naquelas avocatórias, na encíclica  Rerum  Novarum  e  nas  

convenções  da  Organização Internacional  do  Trabalho.  Essas  foram  as  nossas  três  grandes fontes 

materiais que, todavia, não influenciaram nem a legislação sindical,  nem  a  que  deu  origem à  Justiça  

do  Trabalho.  Porquê? Porque o anteprojeto da CLT, elaborado em 1942, bem como o seu texto final, de 

1943, teriam que observar a Constituição em vigor, a Carta de 1937, em cuja vigência foi outorgada a 

legislação sindical, destinada a fomentar ou motivar a configuração das corporações, que iriam eleger o 

Conselho de Economia Nacional (previsto na Constituição  de  1937).  Todos  decretos-lei  expedidos  de  

1940  a 1942  foram  transplantados  para  a  Consolidação  sem  qualquer modificação, uma vez que a 

CLT deveria ser um complemento da lei   maior.   Outro   capítulo   em   que,   praticamente,   não   houve 

alteração alguma foi o da Justiça do Trabalho, instalada em 1941, e o seu processo, sobre o que não cabia 

modificação. (...) Alegação de que a CLT é uma cópia da Carta del Lavoro, repetida por 99% da  pessoas  

que  nunca  leram  esse  documento  de  Mussolini,  é absolutamente falsa. Desde logo convém lembrar 

que a CLT tem 922  artigos;  e  a  referida  Carta,  apenas  30.  Desses,  somente  11 diziam respeito aos 

direitos e à magistratura do trabalho. Quase todos  repetiam  princípios  e  normas  historicamente  

consagrados, tipo: o trabalho noturno deve ter remuneração superior ao diurno; o empregado tem direito 

ao repouso semanal, em regra coincidente com o domingo; após um ano de serviço o trabalhador tem 

direito a férias remuneradas; a despedida a que o trabalhador não deu causa lhe  assegura  direito  de  

indenização  proporcional;  a  mudança  na propriedade  da  empresa  não  resolve  os  contratos  de  
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4.3 Capitalismo e Globalização como pano de fundo no processo de escravização 

Com o breve apanhado histórico anteriormente feito, observou-se que o 

conceito e formas de escravidão modificaram-se ao longo dos anos, assim como as suas 

modalidades e os seus sujeitos, pois como dito, tal instituto evolui no tempo e no 

espaço, para atender as necessidades e as características de cada sociedade. 

A denominação “escravidão contemporânea” surgiu em meio a uma 

realidade de exploração ou até superexploração do trabalho humano na atualidade. A 

relativa ausência de uniformidade dos estudos já realizados acerca da questão da 

escravidão contemporânea, que visam a chegar a uma denominação ou a criação de um 

conceito para esta prática, já vem se mostrando com um dos obstáculos para o combate, 

juntamente com a negação e a invisibilidade. 

Assim, hoje, entende-se que a escravidão contemporânea, não atinge 

somente os casos em que o trabalhador é privado de sua liberdade, mas todas aqueles 

em que o trabalho é exercido em situações degradantes, em ambiente de trabalho 

inadequado e perigoso, exercido de maneira forçada, com o pagamento de baixíssimos 

salários e sem respeito à legislação trabalhista e às suas próprias limitações corporais e 

de saúde, enfim, em condições de total desrespeito ao ser humano e sem o mínimo de 

valorização do seu trabalho. 

Sob a insígnia da globalização econômica, o Estado-nação tem assistido ao 

desmantelamento de seu poder soberano, haja vista que, a fim de atrair investimento 

estrangeiro, necessário para dinamizar a economia e aumentar a riqueza, tem servido 

como fiador da autorregulação do mercado a partir, por exemplo, da eliminação de 

barreiras de entrada e saída de dinheiro, da remoção de medidas que protejam ou 

fomentem produtos nacionais, e da mitigação de direitos econômicos e sociais de seus 

cidadãos (imposta pelo imperativo de “redução custos” do Estado, tido a priori como 

ineficiente e dispendioso)
35

. 

                                                                                                                                                                          
trabalho;  o novo  emprego  pode  ficar  sujeito  a  um  período  de  prova,  com direito  recíproco  de  

denúncia;  o  contrato  coletivo  se  aplica  ao empregado a domicílio”. (GOMES; PESSANHA; MOREL, 

2004.) 
35

 A cartilha neoliberal, de que é expoente o Consenso de Washington, foi levada aos quatro cantos do 

planeta pelo fenômeno da globalização econômica, para a qual o Estado passa a ser mero garantidor do 

livre mercado e da competitividade econômica internacional. A partir do desenvolvimento de novas 

tecnologias de informação capazes de reduzir as “distâncias do mundo”, o esmorecimento da regulação 

do mercado deixou de ser uma condição local do Estado e passou a ser uma realidade global. Com uma 
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Em função da lógica dominante de usar sempre as matérias-primas mais 

baratas obtidas  pelo  trabalho  mais  barato  é  que  as  empresas  atravessarem  as 

fronteiras, e muitas vezes o mais baixo custo é conseguido com o uso do trabalho 

escravo.  De modo que, “são os elos econômicos que ligam o escravo do campo às mais 

alto esferas das corporações internacionais”. Dessa forma, o trabalho escravo torna-se 

um importante  componente  da economia globalizada. Postos em fábricas e 

agroindústrias são fechados em países com rígida aplicação da legislação trabalhista e 

rede sindicais fortes e protegidas para serem abertos precariamente em regiões pobres, 

com excedente de força de trabalho e, consequentemente, mão-de-obra barata. 

A nova escravidão está inserida na relação de dependência econômica com 

o centro capitalista. A partir da perspectiva do mercado global autorregulado, o trabalho 

humano passa a ser tratado como mera mercadoria (uma commodity passível, portanto, 

de variação de “preço”, dependendo das necessidades do mercado) e como um custo da 

atividade empresarial que precisa ser aplacado. Daí a pressão do mercado sobre as 

legislações nacionais para mitigar a rede de proteção aos trabalhadores 

(“flexibilização”), com o intuito de “reduzir os custos operacionais” e aumentar o lucro. 

Assim, a mundialização do capital decorre de dois fatores: do acúmulo 

intenso de capital, ocorrido desde 1914, e das políticas liberais dos anos 1980 (eras 

Reagan e Thatcher), baseadas na desregulamentação, na liberação do comércio, nas 

privatizações e no desmantelamento do Estado Social. Essas políticas deram às 

empresas meios para explorarem os recursos econômicos, humanos e naturais em 

qualquer região do globo terrestre.  

A especialização da produção (cada etapa do processo produtivo fica a 

cargo da empresa filiada, para quem os custos são terceirizados) e a proximidade com o 

consumidor também são fatores que levaram à “deslocalização” da empresa, isto é, a 

empresa se transnacionaliza e transfere para regiões diversas parcela de sua atividade. 

Tudo isso leva à racionalização dos custos, o que implica corte de empregos e aumento 

dos lucros nas regiões onde os salários são baixos e a proteção social do trabalhador é 

mínima. 

                                                                                                                                                                          
simples operação pela internet é possível transferir milhares de dólares de um canto do globo terrestre 

para outro, desestabilizando a economia de um país inteiro. 
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O fenômeno da globalização não consiste em um problema para a realização 

do Estado Democrático de Direito, desde que existam eficientes mecanismos 

interestatais e supra-estatais de regulação jurídica das novas relações que surgem. Por 

outro lado, argumenta que um importante problema da sociedade mundial, como 

responsável pelo condicionamento negativo ou enfraquecimento do Estado Democrático 

de Direito, consiste no fato de que esta sociedade de reproduz primariamente baseada no 

código “ter/não-ter”. Este código se revela o mais forte, e, como quotidianamente se 

reproduz além de fronteiras, o sistema econômico permanece intocável pelos Estados 

“enquanto sistemas jurídico-políticos diferenciados segmentariamente em territórios” 

(NEVES, 2008, p. 218). 

As empresas transnacionais exercem um papel central, pois suas decisões 

“não podem ser contrastadas sob o argumento da soberania estatal. Por não estarem 

ligadas a algum Estado em particular, suas decisões não podem ser deslegitimadas, nem 

contrariadas, tendo em vista que a influência econômica que exercem nos países, 

sobretudo nos mais fracos, pode afetar negativamente a situação socioeconômica dos 

mesmos. 

O crescimento do poder dos atores econômicos chega a ser tão significativo 

ao ponto de controlarem de modo velado não só os governos dos Estados Nacionais 

como, até mesmo, o das entidades supra e interestatais, como União Europeia (EU) e 

Organização das Nações Unidas (ONU). O poder das autoridades eleitas nestes entes se 

encontra reconfigurado, para não dizer reduzido. Segundo Neves (2008, p. 219), 

organizações regionais como União Europeia, Mercosul, apesar de certa eficiência (em 

graus muito diversos), são antes “instrumentos do mercado mundial, do que instituições 

políticas internacionais destinadas a assegurar e promover a cidadania, o princípio da 

igualdade e a ‘soberania do povo’ nos respectivos ‘Estados-Membros’”. 

Olhando para a natureza da nova escravidão vemos que: esses “novos 

escravos são baratos e descartáveis, o controle continua sem a posse legal, a escravidão 

é oculta através de contratos e floresce nas comunidades sob stress”. O que significa? 

Estas condições sociais têm de existir lado a lado com uma economia e política que 

favorece a escravidão. 

A globalização econômica evidenciou com mais intensidade os novos 

mecanismos ideológico-políticos e econômicos utilizados pelo capital para intensificar a 
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produção e, ao mesmo tempo, sufocar a organização dos trabalhadores. Através de 

estratégias de retroalimentação do capital, tais como: a terceirização, a flexibilização, a 

informalidade, a busca por mão-de-obra barata, o controle de qualidade, entre outras, ela 

colaborou para o aumento da precarização, da exploração do trabalho. 

Isso nos leva a pensar que a globalização atinge inúmeras questões sociais, 

sobretudo aquelas que se referem ao trabalhador e ao trabalho, e mais, que a raiz dos 

principais problemas sociais vivenciados pelos mesmos tem sua origem no modo de 

produção capitalista que, apesar das crises e das retroalimentações sofridas, mantém 

inalterada a sua base exploratória. 

A nova lógica do sistema produtor de mercadorias vem convertendo a 

concorrência e a busca pela produtividade em um processo destrutivo que tem gerado 

uma imensa precarização do trabalho e o aumento monumental do exército industrial de 

reserva. Vivemos atualmente diante de um quadro crítico no que diz respeito ao mundo 

do trabalho e à lógica do capital, caracterizando, entre outros problemas, formas 

concretas de (des)socialização humana e de fetichização das formas de representações 

vigentes. 

Sob o aspecto produtivo a globalização articula-se ao incremento dos fluxos 

de investimentos estrangeiros diretos, às estratégias das empresas transnacionais e ao 

processo de reestruturação empresarial para enfrentar o mercado cada vez mais 

competitivo. As grandes empresas transnacionais tendem a se constituir em cadeias de 

produção espalhadas por muitos países, com os objetivos de distribuir sua produção em 

todo o globo e de maximizar sua lucratividade. 

As empresas transnacionais, que de fato constituíram-se no motor das 

transformações em curso ao lado do capital financeiro-bancário igualmente 

transnacional, enfraqueceram o poder de regulamentação e estabelecimento de relações 

trabalhistas dos Estados nacionais, com consequências para o mundo do trabalho; 

mantiveram estreitos vínculos com o país de origem; reduziram o espaço das políticas 

econômicas nacionais; maximizaram a capacidade de serem flexíveis, com hierarquias 

mais niveladas e estruturas mais abertas, permitindo mais agilidade e eficácia em suas 

operações e viabilizando a produção sob escala e escopo; flexibilizaram a produção e 

automação dos processos que vão exigir, por sua vez, trabalhadores mais preparados, 
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com domínios em informática, línguas, processo global da produção, bem como com 

mais iniciativa e comprometimento para atuar em estruturas hierárquicas enxutas. 

Sinteticamente pode-se dizer que o novo paradigma de produção tem como 

motor da acumulação a inovação sistêmica promovida pelas transnacionais e não o 

lançamento de novos blocos de investimentos. O novo estilo de desenvolvimento está 

baseado na difusão acelerada, profunda e simultânea de inovações técnicas, 

organizacionais e financeiras sob forte influência do novo paradigma tecnológico. 

Paradigma tecnológico este que se encontra capitaneado pela microeletrônica, de forma 

que a sua disseminação nos diversos setores da economia tem levado a uma 

reestruturação da produção e da divisão internacional do trabalho com reflexos diretos 

no nível de emprego. 

As estratégias do capitalismo financeiro são globais e direcionam-se para a 

busca de mercados com relação a produtividade, qualidade e custo. Assim, ocorre o 

deslocamento da produção e de postos de trabalho de um país para o outro conforme as 

conveniências e a verificação de ganhos efetivos. 

As empresas transnacionais, com um sistema de produção que inclui 

flexibilidade administrativa, fragmentação do processo produtivo e aplicação de 

insumos de diferentes origens, favorecem a transferência de mercados de trabalho e 

mão-de-obra para os diferentes países. Isto afeta o índice de concentração de empresas 

nos países. 

A atividade produtiva e a acumulação do capital vivem um período em que 

as fronteiras econômicas se estreitam; os intercâmbios científicos e socioculturais se 

aperfeiçoam, a flexibilização das condições de trabalho e dos processos decisórios 

empresariais avançam, o treinamento e a eficiência de cada setor da organização 

empresarial tornam-se vitais para a empresa, a produção se terceiriza, e agilizam-se os 

comandos e processos relativos à utilização racional do tempo, dentre outros fatores. 

No campo do trabalho, a implantação de novas tecnologias, ao invés de 

liberar o processo criativo dos trabalhadores, padroniza cada vez mais os processos 

programados de trabalho. O patronato, na verdade, disputa não só a força de trabalho 

treinada, mas também a mente do trabalhador. 
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Com a globalização, a terceirização ganha espaço, além do trabalho 

informal e do desemprego e do subemprego. A crise da organização e luta sindical 

também passa a compor esta realidade. 

A expansão e internacionalização dos serviços, o retrocesso da substituição 

de importações e a especialização do setor exportador em “commodities” na América 

Latina vão definindo uma modalidade de inserção da mesma na divisão internacional do 

trabalho. 

A partir de 1985 tem início o ajuste nas grandes empresas da Argentina e do 

Brasil, especialmente nas transnacionais, com importantes ganhos de produtividade. 

Ajuste este comandado pela aplicação de novos métodos gerenciais e maior 

especialização em linhas de produção. 

Nos anos 90, por conta do ajuste macroeconômico e da abertura comercial, 

a Argentina e o Brasil mudam o padrão de especialização do setor industrial. Houve 

retratação do complexo metal-mecânico e expansão dos ramos industriais intensivos em 

recursos naturais. 

As consequências deste processo foram, entre outras, a redução de emprego 

e da demanda por bens de capital nacional, e o aprofundamento dos encadeamentos 

industriais. 

O Brasil iniciou o seu processo de abertura econômica nos anos 90. Tal 

processo repercutiu diretamente sobre os empregos, os consumidores, os preços e a 

tecnologia. A abertura da economia não considerou e não adaptou o país aos fatores de 

competitividade sistêmica. 

Esta realidade provocou um desafio significativo para empresas nacionais 

motivado pelo elevado custo financeiro e tributário, pela carência de infraestrutura e 

pela intensa burocracia. Agregou-se a este quadro o precário e insuficiente sistema 

educacional e a falta de programas de treinamento profissional, o que gerou dificuldades 

no que se refere à adaptação da força de trabalho às exigências tecnológicas e na 

geração de resultados econômicos eficientes em face dos custos elevados. Com relação 

aos níveis de utilização da capacidade produtiva instalada presenciamos um elevado 

nível de ociosidade. Esta realidade veio a agravar a situação, de forma a pressionar os 

custos na estrutura produtiva. 
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As inovações tecnológicas e organizacionais iniciadas nos anos 80 nas 

empresas vinculadas ao mercado externo passaram a difundir-se para o conjunto da 

economia brasileira nos anos 90, basicamente, em razão da recessão conjugada à 

abertura indiscriminada da economia. As empresas que reagiram à crise e à maior 

concorrência, fizeram uso das inovações tecnológicas de base microeletrônica em uma 

lógica defensiva com o objetivo de aumentar a produtividade, reduzir custos de 

produção e melhorar a qualidade dos seus produtos. As exigências de qualidade e 

produtividade e a pressão por redução de custos se generalizaram para um universo cada 

vez maior de empresas, inclusive para aquelas vinculadas mais diretamente ao mercado 

interno como as empresas do setor de alimentos, têxtil, informática etc. 

O comércio e o serviços (públicos e privados) também passaram a aplicar 

programas de qualidade, produtividade e redução de custos. Os impactos das inovações 

tecnológicas, organizacionais e gerenciais começaram a afetar indistintamente todos os 

trabalhadores. Em razão dessas exigências o maior desafio para as empresas passou a 

ser a flexibilidade produtiva. 

As empresas procuram organizar a produção e o trabalho de forma que a 

planta industrial fosse capaz de produzir uma gama cada vez maior de produtos em uma 

mesma linha de produção e ter capacidade de enfrentar as oscilações do mercado. A 

introdução das inovações tecnológicas (robôs, terminais de computadores etc.) passou a 

ser acompanhada e subordinada à implementação de novas formas de organização da 

produção e do trabalho (células e/ou ilhas de produção, grupos de trabalho 

participativos e polivalentes etc.) e inúmeros programas de controle e desenvolvimento 

da qualidade (TQC, Kaizen, etc.). 

Entre as inovações organizacionais e gerenciais mais difundidas estão a 

terceirização e o just-in-time. A adoção da terceirização pelas empresas consiste em 

concentrar esforços naquilo que é a vantagem competitiva da empresa e transferir o 

conjunto das atividades, seja de apoio (limpeza, alimentação, transporte, etc.) ou mesmo 

de produção (ferramentaria, manutenção etc.), para outras empresas, com o objetivo de 

reduzir custos e simplificar o processo produtivo. A terceirização pode manter as 

mesmas atividades no interior das empresas ou deslocá-las para as empresas. Esse 

processo tem uma natureza perversa e selvagem, pois envolve rebaixamento salarial e 
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informalização das relações de trabalho, perderam benefícios sociais e trabalhistas 

aumento da jornada de trabalho. 

As empresas, na reestruturação produtiva, não estão optando somente por 

estabelecer novas relações produtivas e comerciais com vistas a uma maior 

aproximação geográfica com os seus fornecedores. Essa política é acompanhada pela 

globalização das compras (global sourcing), ou seja, as chamadas empresas-mãe passam 

a importar grande parte dos insumos (peças, componentes etc.) utilizados nos seus 

processos industriais. 

Essas mudanças têm gerado alterações na natureza do trabalho e das funções 

e profissões. Os trabalhadores, além de responsáveis por múltiplas funções de operação, 

limpeza, manutenção e controle de qualidade, passam a ser submetidos a ritmos muito 

mais intensos de trabalho. O trabalho tende a se concentrar mais na execução de 

operações de sistemas, máquinas e equipamentos do que naquele associado à 

manipulação direta do material ou insumo em processo de fabricação. Essas mudanças 

no trabalho exercido no interior das empresas têm reforçado as características dos 

chamados operadores e eliminado diversas profissões do suporte e apoio. 

A estratégia mais geral de subordinação do trabalho ao capital dá-se 

mediante o mecanismo de exclusão social. Estes mecanismos são materializados na 

expansão do desemprego estrutural, na precarização do trabalho, na contratação de 

serviços terceirizados, no enfraquecimento do poder sindical, entre outros processos. 

A nova escravidão imita a economia mundial ao evitar a posse e a gestão de 

um bem fixo,  concentrando-se  em  vez  disso  no  controle  e  no  uso  de  recursos  e 

processos. Ela apropria-se do valor econômico dos indivíduos, mantendo-os debaixo 

de  um  controle  coercitivo  completo, mas sem afirmar a posse ou aceitar a 

responsabilidade pela sua sobrevivência.  

Os escravos contemporâneos só são interessantes pelo lucro que dão. E 

assim, o sistema econômico capitalista, conjugado com a globalização da cadeia de 

produção de grandes empresas em conjunto com a necessidade constante de 

consumismo das pessoas, gera condições propícias para o florescimento do trabalho 

escravo contemporâneo. 
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4.4 O trabalho escravo urbano e suas nuances 

O trabalho escravo contemporâneo é uma realidade cruel que ainda assola o 

País, mostrando pessoas privadas de sua liberdade de diversos modos. Vale ressaltar 

que aquele que escraviza não os priva apenas da liberdade, mas também não respeita 

direitos mínimos para manter a dignidade humana dos trabalhadores, que, por diversas 

vezes, são encontrados em condições piores que a dos escravos no período colonial. 

No Brasil, devido sua estrutura fundiária e uma economia voltada para o 

setor agropecuário, os casos de trabalhadores escravizados, são em sua maioria no 

campo. No entanto, vêm sendo detectados casos de escravidão urbana, notadamente na 

capital de São Paulo, envolvendo estrangeiros e imigrantes ilegais, não se dispondo, no 

entanto, de dados estatísticos ou mesmo de estratégias consolidadas para combater a 

grave irregularidade. 

O número de trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão 

em atividades urbanas superou a quantidade de casos ocorridos no campo pela primeira 

vez desde que dados sobre libertações começaram a ser compilados. De acordo com a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), que sistematizou informações que vão de 2003 a 

2013, 53% das pessoas libertadas no ano passado trabalhavam nas cidades. Em 2012, 

esse percentual foi de 29%.  

Esse dado mostra que a mudança do cenário econômico brasileiro, em conjunto com a 

maior fiscalização do Ministério do Trabalho no campo reflete o aumento sensível da 

escravidão urbana. E em 2013, pela primeira vez, o número de trabalhadores resgatados 

em operações de fiscalização foi maior em áreas urbanas. As áreas da construção civil, 

setor têxtil e setor calçadista são os maiores responsáveis por esse aumento. 

Sensível sentença proferida pelo Juiz Francisco Luciano de Azevedo Frota, 

nos autos de processo tramitado na 3ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, número 1550-

03.2012.5.10.003, definiu as formas como o "trabalho escravo" atualmente se apresenta: 

Hoje temos as formas modernas de escravidão, operadas de maneira mais 

sutil, mais dissimuladas, em que a privação da liberdade se dá por outros 

meios, mediante a coação econômica, psicológica e, em alguns casos, até 

mesmo física. 

Não há senzala, mas existe o alojamento sem a mínima condição de conforto 

e de higiene; não há o pelourinho, mas o trabalhador se acorrenta pelas 

dívidas que contrai compulsoriamente; não há o chicote, mas há dor pela 

indignidade submetida. 
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Tráfico de pessoas, servidão por dívida, condições de alojamento e 

alimentação degradantes. Segundo relatório feito por cinco auditores fiscais do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e declarações do procurador Marcelo José 

Fernandes, do Ministério Público do Trabalho (MPT), 118 trabalhadores estavam 

submetidos a tais violações e foram resgatados da escravidão em uma obra da 

construtora MRV em Macaé (RJ). Destes, 108 eram contratados da MRV e 10 eram 

funcionários de empresas terceirizadas. Participaram da libertação também dois agentes 

da Polícia Rodoviária Federal (PRF). É a quinta fiscalização feita por diferentes 

órgãos desde fevereiro de 2011 em que a empresa é considerada responsável por 

explorar mão de obra escrava. Somando os cinco flagrantes, foram 203 pessoas 

resgatadas em quatro anos. 

No setor têxtil, o caso Zara é emblemático. Em 2011, a grife espanhola 

ganhou as manchetes não pelo sucesso da nova coleção de roupas caras, mas pelo 

trabalho análogo à escravidão flagrado por fiscais na cadeia produtiva. Em São Paulo, 

bolivianos ganhavam R$ 2 por peça produzida em oficinas de costura terceirizadas para 

a AHA, que por sua vez prestava serviços para a Zara no Brasil. Os executivos da 

empresa tentaram desfazer o vínculo. O episódio obteve destaque nas redes sociais e a 

marca foi alvo de protestos e boicote.  

Diante das condições de trabalho que foram resgatados é possível traçar um 

paralelo com o começo da revolução industrial. O trecho a seguir é o depoimento do 

administrador de uma fábrica para uma comissão parlamentar em 1832 para apurar as 

condições em que os empregados viviam: 

P: A que horas da manhã, com tempo bom, essas moças chegam à fábrica? 

R: Com tempo bom, durante cerca de seis semanas, chegam às três da manhã 

e saem às dez e meia da noite. 

P: Que intervalos existem durante essas dezenove horas de trabalho para 

alimentação e descanso? 

R: Quinze minutos, respectivamente para almoço, lanche e jantar. 

P: Alguns desses intervalos são utilizados para a limpeza das máquinas? 

R: Quase sempre as moças são obrigadas a fazer o que chamam de “pausa 

seca”; às vezes a limpeza toma todo o intervalo do almoço ou do lanche. 

P: Não há dificuldades para acordar essas jovens depois de um dia de 

trabalho exaustivo como esse? 

R: Há sim; de madrugada, é preciso sacudi-las para que acordem. 
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P: Tem havido acidentes com elas em consequência desse trabalho? 

R: Sim; minha filha mais velha esmagou o dedo na engrenagem. 

P: Perdeu o dedo? 

R: Teve de ser cortado na segunda falange. 

P: Ela recebeu pagamento durante o acidente? 

R: No dia em que aconteceu o acidente, o pagamento foi suspenso. 

Tempos sombrios aqueles... (HEILBRONER, 1987, p.76). 

 

Segundo Vera Albuquerque, secretária de Inspeção do Trabalho do 

Ministério do Trabalho e Emprego, os escravos de hoje são absolutamente descartáveis 

e a escravidão é muito mais cruel. 

Para preparar uma caixa de telefone celular com carregador de bateria, fone 

de ouvido e dois manuais de instrução, o empregado da fábrica da Samsung localizada 

na Zona Franca de Manaus dispõe de apenas seis segundos. Finalizada essa etapa, a 

embalagem é repassada ao funcionário seguinte da linha de montagem, que tem a 

missão de escanear o pacote em dois pontos diferentes e, em seguida, colar uma 

etiqueta. Em um único dia, a tarefa chega a ser repetida até 6.800 vezes pelo mesmo 

trabalhador. 

Na fábrica erguida no coração da maior floresta tropical do planeta pela 

multinacional de origem sul-coreana – que em 2012 registrou lucro líquido recorde de 

US$ 22,3 bilhões – uma televisão é colocada em uma caixa de papelão a cada 4,8 

segundos. A montagem de um smartphone, feita por dezenas de trabalhadores dispostos 

ao longo da linha de produção, leva 85 segundos. Já um ar-condicionado split fica 

pronto em menos de dois minutos. 

A carga estafante de trabalho, os movimentos repetitórios, a falta de 

desconexão do trabalho, as más condições de ergometria são os males que muitos 

trabalhadores passam diariamente.  Mas os problemas não param por aí. Procuradoria 

Regional do Trabalho da 11ª Região do Ministério Público do Trabalho (MPT) flagrou 

diversos empregados que trabalham até dez horas em pé, assim como um funcionário 

cuja jornada extrapolou 15 horas em um dia e um empregado que acumulou 27 dias de 

serviço sem folga. 
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Parece que as péssimas condições de trabalho da Revolução Industrial estão 

de volta. Tempos difíceis aqueles... Aqueles? 

É sabido que o Direito do Trabalho surgiu em meio às grandes 

transformações econômicas e sociais dentro do período da Revolução Industrial. 

A Revolução Industrial trouxe mudanças tecnológicas que incluíram o uso 

de novos materiais  básicos, tais como o ferro e o aço, a descoberta de novas fontes de 

energia, tais como o carvão, a máquina a vapor, a eletricidade, os motores de 

combustão, a máquina de fiar, o tear mecânico. Decorreram do desenvolvimento dos 

transportes, como a locomotiva a vapor, o navio, os veículos, o telégrafo e o rádio. 

Essas modificações tecnológicas levaram às modificações econômicas, que 

ocorreram em virtude do enorme aumento do uso dos recursos naturais, da mais ampla e 

irregular disseminação da riqueza, do declínio da terra como única fonte de renda em 

face da crescente produção industrial, da produção em massa e do desenvolvimento do 

comércio internacional. 

A principal causa jurídica foi a justa reivindicação dos trabalhadores, de um 

sistema de direito destinado à sua proteção, passando alguns direitos básicos a ser 

reconhecidos. Uma consequência importantíssima dessa causa jurídica foi o surgimento 

do sindicalismo, como forma de união dos trabalhadores para conseguirem melhores 

condições de trabalho. 

Começa a surgir uma legislação
36

 em condições de coibir os abusos do 

empregador e preservar a dignidade do homem no trabalho, ao contrário do que ocorria 

                                                           
36

 Constitucionalismo social: assim chamado o movimento no sentido da inclusão das leis trabalhistas nas 

Constituições de alguns países. Constituição do México de 1917: é a primeira Constituição do mundo que 

dispõe sobre direito do trabalho, trazendo, por exemplo, previsão de jornada máxima diária de 8 horas, 

proibição do trabalho de menores de 12 anos, direito ao salário mínimo, direito de sindicalização e de 

greve, etc. Constituição da Alemanha (1919): a segunda Constituição a prever direitos dos trabalhadores, 

que teve repercussão por toda a Europa, que é considerada a base das democracias sociais. Disciplina, por 

exemplo, a participação dos trabalhadores nas empresas, a criação de um direito unitário do trabalho, a 

liberdade de coalizão dos trabalhadores para a defesa e melhoria das suas condições de trabalho, etc. 

Carta del Lavoro (1927): A Carta del Lavoro, da Itália, foi a base dos sistemas políticos corporativistas, 

com influência em vários países, entre eles o Brasil, e teve como princípio a intervenção do Estado na 

ordem econômica, o controle do direito coletivo do trabalho e, em contrapartida, a concessão, por lei, de 

direitos aos trabalhadores. Se de um lado a forte presença estatal promoveu a tutela dos assalariados 

através de ampla legislação de fundo paternalista, por outro lado, com o dirigismo exercido sobre o 

movimento sindical, o Estado prejudicou o desenvolvimento sindical. Primeiros destinatários das leis 

trabalhistas: As primeiras leis trabalhistas na Europa foram motivadas pela necessidade de coibir os 

abusos perpetrados contra o proletariado e, mais diretamente, a exploração do trabalho dos menores e das 

mulheres. Surgiram leis sobre idade mínima para trabalho na indústria e duração diária do trabalho. Leis 
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com o proletariado exposto a jornadas diárias excessivas, salários infames, exploração 

dos menores e mulheres e desproteção total diante de acidentes no trabalho e riscos 

sociais como a doença, o desemprego, etc. 

Devido a essas questões, o aparato criado pelo poder econômico, 

representado na forma de estruturas concentradoras, permeou-se inclusive em meio às 

estruturas jurídicas formadas. Estes monopólios legais e econômicos trouxeram grandes 

prejuízos sociais, em especial aos mercados consumidores e de trabalho, sobre os quais 

atuaram extraindo toda a renda possível e impulsionando a redução do bem-estar social. 

Através da regulação na esfera legal e política, revela-se o Direito como principal 

instrumento do determinante estrutural estabelecido e, consequentemente, da atual má 

distribuição de renda e da pobreza.
37

 

Por isso, a crença de que a base da estrutura social é simplesmente 

econômica torna-se equivocada, se tomada isoladamente. Há que reconhecer, 

igualmente, que as influências do Direito foram muitas, inclusive na política
38

. O 

Direito pode até ser instrumento de implantação de políticas ou de fortalecimento 

econômico, mas também se trata de importante componente da estrutura social 

ocidental. 

Conforme Berman (2006, p.59), o direito que resulta da vida prática envolve 

“instituições, procedimentos, valores, conceitos e pensamentos jurídicos, bem como 

regras jurídicas” e processo legal. Concretiza-se por um processo dinâmico de 

atribuição de direitos e deveres que visam resolver conflitos e formar redes de 

cooperação. 

Essas modificações contribuíram decisivamente, como uma reação contra a 

questão social, pois traziam a ideia de justiça social. 

                                                                                                                                                                          
de previdência e assistência social também foram elaboradas, iniciando a área do direito social hoje 

denominada seguridade ou segurança social, abrangendo previdência e assistência social. 
37

 O crescente número de pobres e miseráveis em meio à população não será um empecilho ao 

crescimento econômico até que a desigualdade de oportunidades comece a minar esse mesmo 

crescimento. Ao fim, o crescimento econômico baseado no monopólio e no aumento da desigualdade e 

pobreza não será sustentável. (SALOMÃO FILHO; MELLO FERRÃO; RIBEIRO, 2006, p. 23). 
38

 O Direito – pelo menos na história ocidental – não pode ser reduzido simplesmente à condições 

materiais da sociedade que o produziu, nem ao sistema de ideias e valores; ele também deve ser 

enxergado, em parte, como um fator independente, como uma das causas, e não apenas como um dos 

resultados, dos desenvolvimentos econômico, social político, intelectual, moral e religioso. (BERMAN, 

2006, p. 58). 
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O direito do trabalho consolidou-se como uma necessidade dos 

ordenamentos jurídicos em função das suas finalidades sociais, que o caracterizam 

como uma regulamentação jurídica das relações de trabalho que se desenvolvem nos 

meios econômicos de produção de bens e prestação de serviços. 

As questões que podem surgir entre assalariados e as organizações para as 

quais trabalham exigem um conjunto de regras destinadas a estabelecer as diretrizes de 

comportamento que devem ser observadas e as medidas adequadas para a composição 

dos conflitos que daquelas possam resultar. 

O Direito do Trabalho afirmou-se, em todos os países, independentemente 

da estrutura econômica ou política, como uma necessidade de regulamentação das 

relações de trabalho.  

No período contemporâneo, o Direito do Trabalho, embora mantendo os 

seus objetivos iniciais de tutela do trabalhador, passou a desempenhar, também, uma 

função coordenadora dos interesses entre o capital e o trabalho. Dentro desse contexto, 

os princípios jurídicos balizadores trabalhistas são voltados para a especificidade 

inerente que envolve as relações laborais. 

 

4.5 O desrespeito ao direito trabalhista e aos seus princípios 

O ser humano é insubstituível em sua individualidade e, diferentemente das 

coisas, não tem preço, mas sim dignidade. Kant, em sua obra Fundamentos para a 

Metafísica dos Costumes, já destacava que o princípio primeiro de toda a ética é o de 

que: “[...] o ser humano e, de modo geral, todo ser racional, existe como um fim em si 

mesmo, não simplesmente como meio do qual esta ou aquela vontade possa servir-se a 

seu talante”. (COMPARATO, 2010, p.24). 

Ademais, Kant ensinava uma ideia maior, pela qual, por ser um fim em si 

mesmo, o homem tem como fim natural a realização de sua própria felicidade. Isso 

implica em que para alcançar o fim em si mesmo não apenas deve deixar de prejudicar 

os outros (máxima meramente negativa); muito além, deve favorecer, tanto quanto 

possível, o fim de outrem. 
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Nota-se, portanto, que os direitos humanos foram elevados ao posto de 

valores mais importantes da convivência humana. Por isso é de todo oportuno, 

igualmente, ressaltar que o reconhecimento dos direitos humanos pela autoridade 

competente dá muito mais segurança às relações sociais, reafirmando-os. No Brasil, tal 

reconhecimento se dá pela Carta Magna, Título II, Capítulo II, que dispõe a respeito dos 

Direitos Sociais, e art. 170, que dispõe sobre a ordem econômica, bem como pela CLT. 

Conforme estabelece o art. 11 do Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, “o direito de toda pessoa a um nível de vida 

adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia 

adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida”. Trata-se 

da aplicação do princípio da solidariedade, pelo qual se reconhecem os direitos sociais a 

serem realizados pela execução de políticas públicas destinadas àqueles que não 

dispõem de recursos próprios para viver dignamente. 

Foi, então, que se buscou regulamentar as relações de trabalho, surgindo o 

Direito do Trabalho na tentativa de torná-las um pouco menos injustas. Neste sentido, é 

que o Direito do Trabalho segue uma linha mestra, que são os princípios
39

, tornando-os 

mecanismos de proteção ao trabalhador. 

 

 

                                                           
39

 Como ramo especial, por sua vez, o Direito do Trabalho apresenta o seu próprio elenco de princípios 

clássicos, considerados como universais. Tais princípios peculiares, por definição, incidem sobre um 

ramo específico da Ciência Jurídica. Não precisam ser exclusivos, mas de forma alguma podem ser 

aplicados a todos os ramos do Direito, pois então perderiam o seu caráter de peculiaridade. O 

reconhecimento da existência de princípios peculiares do Direito do Trabalho é pressuposto essencial à 

admissão da sua autonomia. A relevância da temática dentro do contexto do Direito do Trabalho é 

salientada pelos tratadistas laborais. RODRIGUEZ (1993. p. 11) afirma que: “consideramos importante o 

tema, não apenas pela função fundamental que os princípios sempre exercem em toda disciplina, mas 

também porque, dada sua permanente evolução e aparecimento recente, o Direito do Trabalho necessita 

apoiar-se em princípios que supram a estrutura conceitual, assentada em séculos de vigência e experiência 

possuídas por outros ramos jurídicos”. O princípio de proteção, reflexo direto da índole tutelar do Direito 

do Trabalho, se concretiza no postulado do in dubio pro operario, bem como nas regras da aplicação da 

norma mais favorável ao trabalhador e da incidência da condição mais benéfica. O princípio da 

irrenunciabilidade dos direitos segue idêntica diretriz, estabelecendo a indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas e a consequente limitação à autonomia da vontade das partes, vedando o despojamento de 

direitos pelo hipossuficiente. O princípio da primazia da realidade, por sua vez, determina a prevalência 

dos fatos oriundos da realidade empírica sobre documentos ou acordos, na hipótese de colidência entre 

tais elementos. O princípio da razoabilidade consagra a tese de que o ser humano, em suas relações 

laborais, procede e deve proceder conforme a razão. E o princípio da boa-fé consiste na afirmação de que 

ambas as partes devem cumprir fiel e lealmente as obrigações e os deveres oriundos do contrato de 

trabalho. 
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4.5.1 Princípio da Proteção 

Etimologicamente, a palavra princípio, do latim principiu, significa:  

(a) momento ou local ou trecho em que algo tem origem, começo; (b) causa 

primária; (c) elemento predominante na constituição de um corpo orgânico; 

(d) preceito, regra, lei; (e) (por extensão) base, germe; (f) (estudo da 

linguagem) restrição geneticamente imposta a uma gramática; (g) (filosofia) 

origem de algo, de uma ação ou de um conhecimento; (h) (lógica) na 

dedução, a proposição que lhe serve de base, ainda que de  modo  provisório,  

e  cuja  verdade  não é questionada. (FERREIRA, 1986, p. 1838). 

 

Ao contrário do que ocorre no Direito Comum, onde se busca a todo custo a 

igualdade das partes, o legislador trabalhista teve grande preocupação em estabelecer 

maior amparo a uma das partes, ou seja, objetivou a proteção
40

 do trabalhador. 

Entretanto, essa aparente desigualdade tem por finalidade igualar as partes no âmbito do 

Direito do Trabalho. 

Nas relações trabalhistas facilmente se percebe a desigualdade das partes, 

especialmente aquela de cunho econômico. O empregador possui o poder de dirigir o 

seu empreendimento e, não se pode negar que, em tempos de altos níveis de 

desemprego, o empregado não se sinta temeroso ante o risco de ser despojado de seu 

emprego. Assim, como poderia o direito tratar igualmente aqueles que flagrantemente 

são desiguais? 

Justamente com a finalidade de igualar os desiguais foi que surgiu o 

princípio da proteção no âmbito do Direito do Trabalho. Pode-se afirmar, sem medo de 

errar, que este princípio trata-se de reflexo da igualdade substancial das partes, 

preconizada no âmbito do direito material comum e direito processual. 

                                                           
40

 O princípio de proteção revela a raiz histórica do Direito do Trabalho, se relacionando com o seu 

principal fundamento, cuja finalidade é assegurar uma maior proteção jurídica ao empregado 

economicamente hipossuficiente, para afinal alcançar uma igualdade proporcional entre os sujeitos da 

relação de emprego. Por certo que esta proteção se fez premente e necessária, como instrumento de 

manutenção da ordem e da paz social na sociedade moderna, uma vez que a partir do princípio da 

proteção observa-se o desdobramento de um feixe principiológico e próprio da disciplina trabalhista, que 

tem também por finalidade integrar o trabalhador na dinâmica do sistema produtivo. 
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Essa referida igualdade substancial tem a finalidade de equiparar as partes 

desiguais, já que dar tratamento isonômico às partes, significa tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades
41

. 

Nas suas origens, a legislação do trabalho tinha cunho intervencionista, 

como reação à Revolução Francesa e à Revolução Industrial: “a primeira pregava a 

absoluta autonomia da vontade na celebração do contrato de trabalho; a segunda, na 

tentativa de estimular o fortalecimento da empresa, facilitava a opressão do empregado 

pelo empregador.”. (MESQUITA BARROS, 2001, p.96). 

Daí o nascimento do princípio da proteção do empregado, através do qual o 

Direito do Trabalho estrutura em seu interior, na visualização de DELGADO (2011, 

p.192): “uma teia de proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia - o obreiro 

-, visando retificar (ou atenuar), no plano jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano 

fático do contrato de trabalho”. 

O Direito do Trabalho é, antes de tudo, um direito protetor dos 

trabalhadores, entendida a expressão no sentido mais amplo. Ele emerge sob uma nova 

perspectiva constitucional, e deve ser interpretado à luz do Direito Constitucional. A 

interpretação/aplicação de suas normas deve pautar-se tendo em vista que os direitos 

sociais dos trabalhadores compõem o catálogo dos direitos fundamentais consagrados 

no Texto Constitucional. 

No intuito de se determinar a proteção ao trabalho, tem-se que tais 

relacionamentos devem e precisam ser encarados pela ordem constituída como 

especiais, tendo em vista a desigualdade dos contratantes. 

Para a interpretação de um fato jurídico o juiz deverá levar em consideração 

suas peculiaridades e circunstâncias concretas, pois os fatos não chegam a ele da exata 

forma que foram concebidos nem mesmo na importância conferida por outros setores do 

                                                           
41

A absoluta igualdade jurídica não pode, contudo, eliminar a desigualdade econômica; por isso, do 

primitivo conceito de igualdade, formal e negativa (a lei não deve estabelecer qualquer diferença entre os 

indivíduos), clamou-se pela passagem à igualdade substancial. E hoje, na conceituação positiva da 

isonomia (iguais oportunidades para todos, a serem propiciadas pelo Estado), realça-se o conceito realista, 

que pugna pela igualdade proporcional, a qual significa, em síntese, tratamento igual aos 

substancialmente iguais. A aparente quebra do princípio da isonomia, dentro e fora do processo, obedece 

exatamente ao princípio da igualdade real e proporcional, que impõe tratamento desigual aos desiguais, 

justamente para que, supridas as diferenças, se atinja a igualdade substancial. (CINTRA; GRINOVER; 

DINAMARCO, 1998, p. 53-54). 
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conhecimento. Por esta razão o juiz deverá analisar as minudências do caso concreto na 

intenção de dar aos fatos a qualificação jurídica adequada
42

. 

O trabalho como um produto implantado na cadeia de produção encontra-se 

atrelado à pessoa humana de seu prestador e essa é a noção lógica do Direito do 

Trabalho. Por isto, pode-se afirmar que a relação visada pelo Direito do Trabalho é 

imediata em relação ao trabalho, porém mediata em relação à pessoa. Quando um 

trabalhador se insere no processo produtivo, insere-se imediatamente a sua força de 

trabalho, mas também, mediatamente, a pessoa humana e sua dignidade, pois ambas as 

dimensões nunca podem ser separadas. 

Enquanto em outros ramos do Direito a preocupação da comutatividade das 

relações se compraz, no Direito do Trabalho, desde sua origem, existe uma tendência 

protetiva. 

Assim, na classificação consagrada por Plá RODRIGUES (2000, p.107) o 

princípio da proteção se expressaria sob três formas distintas: 

a) a regra in dubio, pro operario. Critério que deve utilizar o juiz ou o 

intérprete para escolher, entre vários sentidos possíveis de uma norma, aquele 

que seja mais favorável ao trabalhador; b) a regra da norma mais favorável 

determina que, no caso de haver mais de uma norma aplicável, deve-se optar 

por aquela que seja mais favorável, ainda que não seja a que corresponda aos 

critérios clássicos de hierarquia das normas; e c) a regra da condição mais 

benéfica. Critério pelo qual a aplicação de uma nova norma trabalhista nunca 

deve servir para diminuir as condições mais favoráveis em que se encontrava 

um trabalhador. Desta exposição segue-se que se trata de três regras distintas, 

resultantes do mesmo principio geral, sem que se possa considerar uma regra 

subordinada ou derivada de outra. 

 

A aplicação do princípio da proteção no âmbito do Direito do Trabalho, não 

reflete quebra da isonomia dos contratantes, mas, traduz-se, em perfeita aplicação da 
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 “Tal postulado protecionista, ao deixar em clarividência o caráter tutelar do Direito do Trabalho, não 

deve levar o intérprete a crer que o aplicador do Direito, ao efetivar as normas trabalhistas, age sempre de 

forma favorável ao empregado. A proteção jurídica decorre dos institutos laborais, não do operador do 

Direito. Este, especialmente quando legalmente investido na função jurisdicional do Estado, não está 

legitimado a extrapolar os limites do ordenamento jurídico, e “proteger por caridade”, levando o caráter 

tutelar ao extremo, de acordo com o seu ponto de vista pessoal. O empregado é protegido pela lei e não 

pelo magistrado. É característica do direito subdesenvolvido o uso de postulados como este para 

solucionar conflitos com uma simplicidade excessiva, em consonância com a “lei do menor esforço”, 

sendo esta prática judicante intolerável dentro de um sistema jurídico moderno”.  (RODRIGUEZ, 2000, 

p. 28). 
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igualdade substancial
43

 das partes, já que não basta a igualdade jurídica para assegurar a 

paridade da partes, seja nas relações de direito material seja nas relações de direito 

processual. 

Verificado que o fundamento da existência do princípio da proteção é a 

efetiva igualdade das partes, ainda que para isso seja necessária a criação de normas 

protetivas a uma das partes, torna-se necessário verificar a forma de aplicação prática de 

tal princípio. O referido princípio desdobra-se em três regras: a) in dubio pro 

operario
44

; b) norma mais favorável
45

; e c) condição mais benéfica
46

. 
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 Ao menos de forma absoluta, não se pode afirmar que o empregado sempre será a parte hipossuficiente 

da relação jurídica, eis que, em certos casos, o empregador poderá ser tão, ou mais, frágil que o próprio 

empregado. Neste sentido, exemplificando, Francisco Meton Marques de Lima menciona caso concreto 

ocorrido na Vara do Trabalho de Quixadá (CE), conforme ora se aduz: ‘Diante do pretório, o empregado 

e o patrão, ambos com sintoma de infinita pobreza: o primeiro reclama soma elevada de diferença 

salarial, 13º, férias, horas extras, salário-família, indenização de antiguidade, anotações de CTPS; o 

reclamado não sabe sequer se manifestar em contestação, limita-se a dizer que não tem condição 

financeira para pagar qualquer indenização, mesmo com prejuízo do sustento próprio e da família (claro 

que expresso em linguagem coloquial); o Juiz Presidente propõe a conciliação e para a surpresa de todos, 

o reclamado oferece a bodega ao reclamante na condição de este o empregar com carteira assinada e 

salário mínimo. O reclamante rejeitou a proposta, dizendo que a bodega (contra a qual reclamava) não 

suportava tal encargo’’. (LIMA, 1994, p. 81-82).  Neste caso, não se pode afirmar de forma absoluta que 

o empregado seja a parte hipossuficiente da relação jurídica, razão pela qual, em determinadas situações, 

a aplicação do princípio deve ser mitigada, tendo em vista o fato de que a hipossuficiência é recíproca. 

Aliás, reconhecendo que, em determinadas ocasiões, o hipossuficiente da relação nem sempre é o 

empregado, basta lembrar que a subordinação que se exige como requisito para a caracterização da 

relação de emprego não é econômica, mas jurídica. Não é difícil encontrar situações em que o empregado, 

por diversas razões (outra fonte de renda, economias, herança etc.), possui condições econômicas 

melhores que o seu empregador. 
44

 “Prova dividida ou inconclusiva — Decisão judicial. 

O princípio do in dubio pro operario é de natureza exclusivamente hermenêutica, quando o julgador, ao 

deparar-se com um dispositivo legal de sentido dúbio, adotará a interpretação que for mais benéfica ao 

trabalhador, considerando-se que as leis trabalhistas, por princípio, são protetivas do hipossuficiente. A 

interpretação de provas, entretanto, é de natureza processual e neste campo não existe proteção ao 

trabalhador, buscando-se, ao contrário, a igualdade entre os litigantes, motivo pelo qual a dubiedade ou 

inconclusão de provas levará o julgador a decidir contra a parte que detenha o ônus probatório, 

inimportando se este é o empregado ou o empregador ’’ (TRT 24ª R., RO n. 4.310/93, Rel. Juiz Amaury 

Rodrigues Pinto Júnior, DJMS 28.03.94). BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. 

Jurisprudência extraída da INTERNET, em 10 de março de 2015. <http://www.trt24.gov.br> 
45

 “Horas in itinere — Princípio do conglobamento x princípio da norma mais favorável — Teto máximo 

para sua concessão fixado em convenção coletiva. Sendo a convenção coletiva firmada mediante 

transação entre as partes, há que se ter em mente o princípio do conglobamento onde a classe 

trabalhadora, para obter certas vantagens, negocia em relação a outras. Isso de modo algum afeta o 

princípio da norma mais favorável ao trabalhador, uma vez que a norma coletiva deve ser analisada 

sistemicamente e não particularmente, sob pena de sua descaracterização. Assim, é válida a fixação de 

teto máximo para a concessão de horas in itinere em convenção coletiva’’ (TST, RR n. 214.745, 5ª T., 

Ac. n. 903/97, Rel. Min. Armando de Brito, DJU 18.04.97). Disponível em: http//: www.tst.jus.br. Acesso 

em 13 mar 2015.  

Também assim, prestigiando a regra em questão, decidiu o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 

Região: ‘‘Norma coletiva — Norma mais favorável. De acordo com a teoria do conglobamento, é da 

interpretação do conjunto das cláusulas normativas instituídas pelos respectivos instrumentos que se 

extrai o conceito da norma mais favorável’’ (TRT, 5ª R., RO 008.95.1827-50, Ac. 1ª T., 1.893/97, Rel. 

Juiz Roberto Pessoa, DJBA 20.03.97). Disponível em: http//: www.trt5.jus.br. Acesso em 13 mar 2015. 
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Em que pese a importância dos valores sistematizados, DELGADO (2011, 

p. 193) ressalva: 

Na verdade, a noção de tutela obreira e de retificação jurídica da reconhecida 

desigualdade socioeconômica e de poder entre os sujeitos da relação de 

emprego (idéia inerente ao princípio protetor) não se desdobra apenas nas 

três citadas dimensões. Ela abrange, essencialmente, quase todos (senão 

todos) os princípios especiais de Direito Individual do Trabalho. [...] Todos 

[...] outros princípios especiais também criam, no âmbito de sua abrangência, 

uma proteção especial aos interesses contratuais obreiros [...]. 

 

O Princípio da Proteção, consubstanciado por compromissos históricos, foi 

extraído do espaço do mercado, encontrando-se elevado ao espaço da cidadania e da 

emancipação social, garantindo o próprio Estado Democrático de Direito. 

O ideal de compensação da superioridade econômica pela superioridade 

jurídica, no embate Capital e Trabalho, fundamenta o Direito do Trabalho. O momento 

contemporâneo descortina variadas formas de relações de trabalho, nas mais diversas 

atividades econômicas. Grande parte, entretanto, não encontra guarida no sistema de 

proteção atual, encontrando-se à margem, na clandestinidade ou na informalidade. 

Além disso, a escravização contemporânea que desrespeita todos esses 

princípios balizadores das relações laborais. O reiterado abuso da legislação trabalhista 

e as más condições de trabalho para a redução sobremaneira o custo do produto ou 

serviço, de modo a oferecê-los com manifesta vantagem sobre a concorrência geram 

vantagens ilícitas para o empregador. 

O maior proveito econômico da atividade empresarial se dá em decorrência 

do vilipêndio da dignidade do trabalhador, que, sem o respeito a seus direitos 

trabalhistas básicos, tais como o pagamento de horas extras e a concessão dos intervalos 

de repouso e descanso, passa a ser manifestamente explorado. 

Um exemplo é a franqueadora Arcos Dourados da rede de fast-food 

McDonald's no Brasil. As denuncias são as mais diversas, e em diversos estados do 

                                                                                                                                                                          
46

 A aplicação da regra da condição mais benéfica pode operar de forma restritiva ou extensiva. Opera de 

forma restritiva, quando obriga o empregador a manter as condições que já asseguram situação mais 

vantajosa ao empregado, em face da nova regulamentação que supriria essa vantagem. Opera de forma 

extensiva, quando for possível às partes, ainda que de forma indireta, pactuarem condições mais benéficas 

ao trabalhador, superiores àquelas garantias mínimas legalmente fixadas.  
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país, como jornada móvel variável
47

, acúmulo de funções sem a devida remuneração, o 

não reconhecimento à insalubridade de algumas funções, pagamento com valores 

inferiores ao mínimo estabelecido pela lei, horas extras habituais não remuneradas, 

supressão de intervalos para descanso e refeições, indícios de fraudes nos holerites e no 

registro de horas trabalhadas, assim como utilização de mão de obra de menores de 

idade em atividades proibidas à faixa etária.
48

 

Em outras palavras, o dano causado à sociedade pela prática da escravidão 

moderna social vai muito além do prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado 

individualmente, atingindo a sua liberdade, sua dignidade e sendo fonte de lesão à 

sociedade, tanto sob o aspecto econômico quanto sob o aspecto social. 

                                                           
47

 “Ementa: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (MC DONALD-S). 

JORNADA MÓVEL E VARIÁVEL. INVALIDADE. O empregado foi contratado em jornada móvel e 

variável, sem estipulação da jornada mínima diária ou semanal, com labor requerido apenas quando fosse 

conveniente para a ré, assim, estava à disposição da empresa por 8 horas diárias e 44 semanais, não 

podendo sua remuneração se restringir às horas efetivamente prestadas. O procedimento adotado pela 

empresa é inadmissível e sem qualquer amparo em nosso ordenamento jurídico. O critério de fixação 

salarial estabelecido pela ré repassa para o empregado o risco do empreendimento, em total afronta aos 

artigos 2º e 9º da CLT . Neste sentido o posicionamento externado pelo C. TST que deu provimento ao 

recurso de revista do MPT da 9ª Região para acolher a Ação Civil Pública interposta contra a ré - Arcos 

Dourados Comércio de Alimentos Ltda (Mc Donald's) e julgou procedente a ação para determinar à 

reclamada que se abstenha de contratar e substitua a -jornada móvel variável- por jornada fixa, em todas 

as suas lojas, obedecendo-se as previsões constitucionais e infraconstitucionais, inclusive quanto a 

possível trabalho extraordinário. Dou provimento ao recurso do reclamante.” (TRT 1ªR., RO 

4080620105010028, Rel. Juiz Jose Nascimento Araujo Netto, j. em 30 de jan de 2012). Disponível em: 

http//: www.trt1.jus.br. Acesso em 13 mar 2015.  
48

 “Ementa: ALIMENTAÇÃO IN NATURA. FAST FOOD. IMPOSSIBILIDADE. NORMA 

COLETIVA INVÁLIDA. INFRAÇÃO A NORMAS COGENTES ACERCA DA SAÚDE DO 

TRABALHADOR. ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MCDONALD'S. 

Não se pode, em absoluto, reconhecer validade às cláusulas normativas que previram que a reclamada 

poderia fornecer, como alimentação diária aos seus empregados, os seus produtos comercializados ao 

público em geral. Hoje, é fato notório que a chamada fast food não oferece os valores nutricionais 

mínimos necessários ao ser humano e, muito pior, só essa alimentação e por período prolongado, pode, 

segundo estudos científicos, causar sérios danos à saúde, dado que é rica em gorduras. No Brasil, ainda 

que o empregador não faça parte do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) com o fim de 

obtenção de benefícios fiscais, se resolver fornecer a alimentação aos seus empregados de forma in 

natura, deverá observar a legislação que regulamenta a matéria, pois é a que oferece parâmetros sobre a 

organização dos refeitórios e de alimentação em massa (de muitas pessoas sob responsabilidade do 

empregador). A Lei nº 6.321/76 instituiu o programa de alimentação do trabalhador, possibilitando 

benefícios fiscais, com o fim de fomentar o fornecimento de alimentação saudável pelos empregadores 

aos trabalhadores. A referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 06/91, que prevê que a alimentação 

fornecida aos empregados deve ter valores nutricionais satisfatórios e mínimos. A regulamentação 

encontra-se em norma do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 193/2006). Facilmente, observa-

se que o tipo de alimento oferecido pela ré não atendia às normas brasileiras. Na regulamentação do 

MTE, encontra-se, por exemplo, que a refeição do almoço deve possibilitar a ingestão, no mínimo, de 7 a 

10 gramas de fibras. O lanche mais popular da rede de restaurantes da ré (Big Mac) contém 2,7 gramas de 

fibra (informação disponibilizada pela própria ré em sítio da rede mundial de computadores - fato 

notório...”. (TRT 2ªR., RO 00022686820125020311 SP 00022686820125020311 A28, Rel. Juíza Maria 

Elizabeth Mostardo Nunes). Disponível em: http//: www.trt2.jus.br. Acesso em 13 mar 2015. 



90 
 

Neste sentido, corroboram Luciene Cristina Guerra e Mariana Paixão (2012, 

p. 394): “O desrespeito às normas trabalhistas resulta na quebra do pacto social, 

instituído a partir da Constituição Federal de 1988. O prejuízo do dano social à 

coletividade extrapola os limites do direito patrimonial.”.   

 

4.5.2 A intangibilidade salarial 

O salário, enquanto instituto oriundo da relação de trabalho, possui uma  

série de características que o definem, as quais passar em os a analisar, com a  

finalidade de delimitar os seus contornos. 

Diversas teorias já surgiram sobre o salário.  Inicialmente, tivemos a Teoria 

da Contraprestatividade, segunda a qual salário era a mera troca havia entre empregado 

e empregador da mão de  obra  daquele  pela  remuneração  deste,  não  havendo  se  

falar  em  salário  quando  não  houvesse  prestação  de trabalho.  

A segunda teoria que tentou disciplinar a conceituação do salário seria 

Teoria da Contraprestação com o Contrato de Trabalho, segundo a qual o salário 

retribui não apenas a efetiva prestação da mão de obra pelo empregado, como também 

os períodos de tempo em que este está subordinado ao empregador, esperando ordens 

deste, independente de a sua força de trabalho vir a ser utilizada ou não. 

Outra teoria é a Teoria do Salário Social, segundo a qual salário seriam 

tanto as percepções financeiras vertidas ao empregado pelo empregador em decorrência 

da relação de trabalho, como também aquelas vertidas ao Estado, igualmente em 

decorrência deste vínculo laboral. 

Destarte, em que pese a dificuldade de conceituação acerca do tema, é 

entendimento pacífico que o salário é a contraprestação devida pelo empregador, e não 

por terceiro, em razão do vínculo laboral mantido, seja pela  efetiva prestação de 

trabalho, pelos períodos em que o empregado estiver à disposição, bem como pelas 

interrupções e demais hipóteses previstas em lei como sendo devido salário sem 

trabalho. 

DELGADO (2011, p.707) conceitua salário nos seguintes termos: 
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Trata-se de um complexo de parcelas (José Martins Catharino) e não uma 

única verba. Todas têm caráter contraprestativo, não necessariamente em 

função da precisa prestação do serviço, mas em função do contrato (nos 

períodos de interrupção, o salário continua devido e pago); todas são também 

devidas e pagas diretamente pelo empregador, segundo o modelo referido 

pela CLT (art. 457, caput) e pelo conceito legal de salário mínimo (art. 76 da 

CLT e leis do salário mínimo após 1988). 

 

O salário, como contraprestação principal do empregador para com o 

empregado, normalmente única fonte de sustento do obreiro e de sua família, é 

assegurado por uma séria de disposições de ordem principiológicas, doutrinárias e 

legais. São quatro os princípios básicos que lastreiam a protetividade conferida ao 

salário, são eles: o Princípio da Irredutibilidade, o Princípio da Inalterabilidade Lesiva, 

o da Impenhorabilidade e o da Intangibilidade, o qual será desenvolvido neste tópico, 

pois um dos mecanismos que prendem o trabalhador escravo contemporâneo ao seu 

empregador é a cobrança e desconto irregular de dívidas dos salários. 

Tem-se no ordenamento justrabalhista o principio da intangibilidade 

salarial, presente no núcleo basilar de princípios especiais. Tal princípio assegura o 

valor, montante e disponibilidade do salário tendo em vista ser caráter alimentar, 

dispondo que não poderá haver redução, descontos e interesses de credores ou até 

mesmo do empregador em face de dividas no salário dos empregados. 

A referida proteção começa na ordem internacional. O art. 8º, 1, da 

Convenção n. 95 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), documento 

ratificado pelo Brasil, proíbe os descontos salariais, exceto “sob condições e limites 

prescritos pela legislação nacional ou fixados por convenção coletiva ou sentença 

arbitral”. O item 2 do mesmo artigo impõe o dever de informar os trabalhadores a 

respeito das “condições e limites nos quais tais descontos puderem ser efetuados”. 

No plano interno, o art. 7º, X, da Constituição remete à lei ordinária a 

proteção do salário, medida que se verifica no art. 462 da CLT: 

Art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do 

empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de 

lei ou de contrato coletivo. 

        § 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, 

desde de que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo 

do empregado. (Parágrafo único renumerado pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 
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        § 2º - É vedado à empresa que mantiver armazém para venda de 

mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes 

prestações " in natura " exercer qualquer coação ou induzimento no sentido 

de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços.  (Incluído 

pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

        § 3º - Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns 

ou serviços não mantidos pela empresa, é lícito à autoridade competente 

determinar a adoção de medidas adequadas, visando a que as mercadorias 

sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de 

lucro e sempre em benefício das empregados. (Incluído pelo Decreto-lei nº 

229, de 28.2.1967) 

        § 4º - Observado o disposto neste Capítulo, é vedado às empresas 

limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu 

salário. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

 

Nota-se que o art. 462 veda ao empregador efetuar descontos no salário do 

trabalhador, mas abre exceções: adiantamentos efetivados pelo empregador; negociação 

coletiva (denominação atualizada do “contrato coletivo” presente do texto legal); dano 

decorrente de dolo do empregado; dano decorrente de culpa do empregado, desde que 

previsto o desconto no contrato; e demais permissões legais. 

O inciso I do § 2º do art. 2º do referido instrumento alerta que “a soma dos 

descontos referidos no art. 1º desta Lei não poderá exceder a trinta por cento da 

remuneração disponível”. 

O TST trata dos descontos salariais em vários verbetes de sua jurisprudência 

uniformizada, que aqui se reproduzem: 

SUM-342 DESCONTOS SALARIAIS. ART. 462 DA CLT (mantida) - Res. 

121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003  

Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização prévia e 

por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência 

odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de 

entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, 

em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no art. 462 

da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro 

defeito que vicie o ato jurídico. 

OJ-SDI1-160 DESCONTOS SALARIAIS. AUTORIZAÇÃO NO ATO DA 

ADMISSÃO. VALIDADE (inserida em 26.03.1999) 

É inválida a presunção de vício de consentimento resultante do fato de ter o 

empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da 

admissão. É de se exigir demonstração concreta do vício de vontade. 

OJ-SDI1-251 DESCONTOS. FRENTISTA. CHEQUES SEM FUNDOS 

(inserida em 13.03.2002) 



93 
 

É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, 

quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento 

coletivo. 

 

Portanto, é possível verificar que o princípio da intangibilidade não é 

absoluto, existindo exceções como visto anteriormente. O que se configura como 

desrespeito ao princípio da intangibilidade salarial são os descontos feitos fora dos 

limites legais, gerando uma distorção na finalidade do salário.  

Entretanto, é necessário observar a legalidade dos descontos feitos aos 

trabalhadores. Pois, pode-se observar que, ao longo dos anos, a principal forma pela 

qual o explorador mantém o trabalhador vinculado a si é por meio da cobrança de suas 

dívidas. Sabendo que o trabalhador não terá capital para aboná-las, o mesmo continuará 

a trabalhar indefinidamente até que possa quitá-las, fato que nunca ocorrerá. O 

"aprisionamento" também pode se dar por meio de retenção de documentos, 

alimentação e até mesmo punições físicas. 

Um aspecto que se mostra como ponto de encontro com as mais variadas 

espécies de escravidão é, como já observado, a dívida interminável que a vítima possui. 

É por meio dela que o trabalhador explorado se mostra enclausurado em sua condição, 

não tendo opção quitá-la. O uso e abuso de meios coercitivos, físicos e psicológicos, 

também se mostra muito presente. O explorador o coloca em posição de "trabalhador 

por peça". Por esse modo, cria a ideia de que há uma relação jurídica entre eles, 

havendo um contrato pelo qual deve ser cumprido. Caso o trabalhador não o faça, o 

explorador impõe condições resultantes de descumprimento "contratual". 

O fato é que a escravidão de hoje se mostra caracterizada, principalmente, 

pelo uso e, após, exclusão do ser humano. Situações como essa, ocorrem não só no 

Brasil, mas também em diversos países do mundo, de forma que há necessidade de 

imposição de forças coercitivas de controle contra tais práticas. 

 

4.5.3 Jornada de trabalho e seus limites legais 

Jornada de trabalho é, e sempre foi, a principal reinvindicação feita pelos 

trabalhadores aos seus “patrões”. Em virtude disso, considera-se a limitação da jornada 
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de trabalho uma das primeiras positivações normativas trabalhistas com caráter 

protecionista.  

O art. 149 do Código Penal estabelece pena de "reclusão, de dois a oito 

anos, e multa, além da pena correspondente à violência" para aquele que: "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." 

Como se vê, a exposição do empregado a jornada extenuante de trabalho
49

, 

em desacordo com os limites previstos na legislação, é um dos fatores que levam à 

caracterização do trabalho escravo. A jornada exaustiva deteriora as condições de 

trabalho, além de repercutir negativamente na vida pessoal e particular do trabalhador, 

privando-o do convívio familiar e social, assim como do lazer, indispensáveis para a 

qualidade de vida do indivíduo. 

Diferentemente da escravidão histórica e da escravidão rural nas quais 

existem restrições de locomoção, verdadeiro cerceamento da liberdade de ir-e-vir; a 

escravidão contemporânea tem outros traços característicos. Nestes casos não se 

estabelece restrição ao direito de ir-e-vir, mas “tão-somente” se impõe trabalho 

degradante ou trabalho prestado em jornadas exaustivas, até porque, em tempos de 

discussão sobre a efetividade dos direitos sociais e, em especial, dos direitos dos 

trabalhadores, não se admitiria para caracterização do crime exigir-se como condição o 

cerceamento do direito à liberdade de locomoção. 

                                                           
49

 As primeiras normas a limitarem a jornada laboral na Inglaterra e na França, estipularam jornada 

máxima de 12 horas, com exceção à jornada das mulheres e crianças, limitadas a 10 horas.  A questão 

teve tamanha repercussão já naquela época que até mesmo o Papa Leão III, citado por SILVA, na 

Encíclica Rerum Novarum assim se manifestou: 

 “Não é justo nem humano exigir do homem tanto trabalho a ponto de fazer, pelo excesso de fadiga, 

embrutecer o espírito e enfraquecer o corpo. A atividade do homem é limitada como a sua natureza. O 

exercício e o uso a aperfeiçoam, mas é preciso que de quando em quando se suspenda para dar lugar ao 

repouso. Não deve, portanto, o trabalho prolongar-se por mais tempo do que as forças permitem.” 

(SILVA, Edson Bras. A ilegalidade do sistema de compensação de jornada de trabalho 12x36. Disponível 

em:http://www.direitopublico.idp.edu.br/index.php/direitopublico/article/view/398/945. Acesso em: 12 de 

jan de 2015.) 

Entretanto, o marco principal da efetivação da jornada de 8 horas diárias se deu em 1919, com a 

assinatura do Tratado de Versalhes, a criação da Organização Internacional do Trabalho e a promulgação 

da Convenção n. 1, em Washington. 
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A Constituição Federal brasileira prevê expressamente que a jornada diária 

estenda-se de, no máximo, por oito horas, e a semanal, por quarenta e quatro horas. Ao 

labor excedente à jornada indicada, a Constituição determina remuneração com, no 

mínimo, cinquenta por cento de acréscimo. A legislação infraconstitucional
50

 determina 

que, em qualquer hipótese, a jornada não exceda ao período de duas horas extras por 

dia
51

. 

O instituto analisado não se restringe apenas a questões numéricas - horas 

mínimas, máximas, decretos, legislações. Jornada de trabalho vai muito além da 

discussão normativa, diz diretamente com a saúde e o tempo de vida do empregado
52

. 

Quando se trata de jornada de trabalho, não se está diante de uma simples disposição de 

força de trabalho em troca de remuneração, mas sim, da entrega da própria vida do 

empregado ao empregador. 

Pois bem: o que deve ser considerado como “jornada exaustiva” para 

caracterização da prática do crime de submeter outrem à condição análoga à de escravo? 

A Secretária de Inspeção do Trabalho, através da Instrução Normativa nº 91, 

de 05 de outubro de 2011, dispõe: 

Art. 3º. Para os fins previstos na presente Instrução Normativa, considera-se 

trabalho realizado em condição análoga à de escravo a que resulte das 

seguintes situações, quer em conjunto, quer isoladamente: 

I – A submissão de trabalhador a trabalhos forçados;  

II - A submissão de trabalhador a jornada exaustiva; (grifo nosso) 

                                                           
50

 CLT: “art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número 

não excedente de duas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante convenção 

coletiva de trabalho”. 
51

 “JORNADA DE TRABALHO DE 12 X 36. REGIME DE 

COMPENSAÇÃO. ADICIONAL SOBRE HORAS EXCEDENTES DA 10ª DIÁRIA. Não há dispositivo 

legal a autorizar jornada laboral superior a dez horas diárias; muito pelo contrário, o que a legislação 

prevê é que a duração de trabalho diário jamais poderá ultrapassar esse limite. A estipulação de dez horas 

como jornada máxima diária não foi estabelecida por acaso, mas sim em nome do interesse público de 

proteger a higidez e a incolumidade da classe trabalhadora, bem como a sua saúde psicofisiológica, 

objetivando a prevenção  contra  acidentes   de   trabalho.   Isso   porque   é   certo,   e cientificamente 

comprovado, que a fadiga e o cansaço decorrentes de longas jornadas  laborais  são  a  causa  da  maioria  

dos  acidentes  de  trabalho  que ocorrem  atualmente,  além  de  serem  fatores  conducentes  à  queda  de 

produção.” (Processo: RR – 45887/2002-900-09, Ministro Relator: Lelio Bentes Corrêa, Publicação DJ: 

29.06.2007)”. (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Jurisprudência extraída da 

INTERNET, em 13 de março de 2015. http://www.trt2.gov.br). 
52

 “A jornada constitui tempo de vida que o trabalhador dedica à realização de sua atividade laborativa. É, 

pois, tempo – elemento crucial à vida humana. É, também, uma das principais características da relação 

de trabalho, imbricada pela ideia de que nessa relação jurídica, ao contrário do que ocorre nas demais, o 

Homem não se separa do fruto do seu trabalho.”. (SEVERO, 2009. p. 68.).   
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III – A sujeição de trabalhador a condições degradantes de trabalho; 

IV – 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; 

V – A vigilância ostensiva no local de trabalho por parte do empregador ou 

seu preposto, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 

VI - 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. 

§ 1º. As expressões referidas nos incisos de I a VI deverão ser compreendidas 

na forma a seguir: 

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; (grifo nosso) 

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; (grifo nosso) 

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 e 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, com 

o objetivo de retê-lo no local de trabalho;  
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Note-se que o caput do artigo 149 menciona situações que caracterizariam o 

trabalho em condições análogas à de escravo, sendo a primeira delas a submissão a 

trabalho forçado ou a jornadas exaustivas, e exatamente nesse contexto que se deve 

perquirir a melhor hermenêutica. Para o legislador, essa primeira forma de trabalho em 

condições análogas à de escravo consiste não apenas naquela descrita 

internacionalmente como “trabalho forçado”, muitas vezes associado à restrição à 

liberdade de locomoção, mas também naquele prestado em relações em que o 

empregador exige do empregado trabalho em quantidade (máximo de dez horas diárias) 

ou em intensidade superiores às forças humanas, remetendo a um critério qualitativo 

para mais adequada configuração. 

A questão adquire relevância quando se consideram as importantes 

alterações na maneira de se gerirem as empresas, experimentadas em nosso novo, e 

precário, mundo do trabalho, identificadoras de um novo espírito do capitalismo no qual 

a intensidade do trabalho resta potencializada para ampliação crescente das margens de 

lucro. 

Para o bem estar, a saúde e a vida do trabalhador, não pode este laborar sem 

limites. Não ter uma jornada de trabalho adequada e limitada no tempo significa grande 

prejuízo para o trabalhador, que acima de tudo é um ser humano e nessa condição tem 

direito a uma vida digna, ou seja, uma vida que deve ser desfrutada de forma plena em 

seus mais diversos segmentos, inclusive no trabalho. 

Os direitos fundamentais, notadamente de igualdade e de liberdade, são 

requisitos de legitimação procedimental do Estado Democrático de Direito, e encontram 

solidez na confirmação da dignidade da pessoa humana. 

A questão do limite à jornada de trabalho conecta-se necessariamente com a 

proposta internacional de promoção do trabalho decente, vale dizer, aquele 

desenvolvido em condições de liberdade, igualdade, seguridade e dignidade  e ambienta 

uma normatividade de princípios fundamentais, não só em razão da luta histórica pela 

afirmação de direitos relacionados a dignas condições de trabalho, como também 

porque precisa ser associada, cotidianamente, a uma consistente política de saúde no 

trabalho. 
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Os direitos dos trabalhadores são de tamanha valia que foram elevados a 

nível constitucional, tendo sido inseridos especialmente no artigo 7º da atual 

Constituição Brasileira. Os direitos dos trabalhadores foram, inclusive, elevados a nível 

de direitos fundamentais pelo constituinte originário, pois foram inseridos dentro do 

“Capítulo II - Dos Direitos Sociais” do Título II denominado “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”.  

Entretanto, sob o pretexto de adequação do Direito do Trabalho ao ritmo de 

desenvolvimento econômico dos países na atual conjuntura da globalização e 

desenvolvimento este que exige a atuação de um Direito com ampla capacidade de 

disciplinar em tempo hábil as novas relações de trabalho, a Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Casa aprovou, em 15 de abril, 

uma alteração no Código Penal que dificulta a caracterização do trabalho escravo e a 

fiscalização deste tipo de crime. 

Com a mudança, ficam excluídos da definição de trabalho escravo os 

termos “jornada exaustiva” e “condições degradantes de trabalho”. A argumentação da 

bancada ruralista é que a atual redação do Código Penal, por não definir o que é 

“jornada exaustiva” e “condição degradante de trabalho”, permita interpretações que 

levem à desapropriação de imóveis rurais.  

A Câmara analisa o Projeto de Lei 3842/12, do deputado federal Moreira 

Mendes (PSD-RO), que define o conceito de trabalho escravo. Pela proposta, a 

expressão "condição análoga à de escravo, trabalho forçado ou obrigatório" 

compreenderá o trabalho ou o serviço exigido de uma pessoa sob ameaça, coação ou 

violência, com restrição de locomoção e para o qual essa pessoa não se tenha oferecido 

espontaneamente. 

O projeto altera o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40), que define assim o 

crime de trabalho escravo: “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” (art. 149, do CP). 

Pelo projeto, trabalho escravo é: “Reduzir alguém a condição análoga à de 

escravo, trabalho forçado ou obrigatório, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou 
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obrigatórios mediante ameaça, coação ou violência, quer restringindo a sua locomoção 

em razão de dívida contraída com o empregador”. 

Ou seja, o projeto retira os termos “jornada exaustiva”, “condições 

degradantes de trabalho” e “preposto” (o chamado gato) e inclui a necessidade de 

ameaça, coação e violência para a caracterização do trabalho escravo. 

O projeto não muda a pena estabelecida atualmente pelo código: reclusão de 

dois a oito anos e multa, além da pena correspondente à violência praticada. 

Há, pelo menos, três projetos semelhantes tramitando no Congresso 

Nacional para reduzir o conceito de trabalho escravo. Um deles é o que foi aprovado na 

Comissão de Agricultura e Pecuária, citado acima. Os outros são o projeto de 

atualização do Código Penal, por sugestão dos senadores Blairo Maggi (PR-MT) e Luiz 

Henrique da Silveira (PMDB-SC), e o projeto que regulamenta a emenda 81 (antiga 

PEC do Trabalho Escravo, que prevê o confisco de propriedades em que trabalho 

escravo for encontrado e sua destinação à reforma agrária ou ao uso habitacional 

urbano), por sugestão do senador Romero Jucá (PMDB-RR). 

Todos querem retirar condições degradantes e jornada exaustiva do 

conceito. Com a mudança no conceito, milhares de pessoas que, hoje, poderiam ser 

chamadas de escravos modernos simplesmente vão se tornar invisíveis. 

O "Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de Escravo", 

editado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (MTE) em 2011, que diz o seguinte:  

qualquer trabalho que não reúna as mínimas condições necessárias para 

garantir os direitos do trabalhador, ou seja, cerceie sua liberdade, avilte a sua 

dignidade, sujeite-o a condições degradantes, inclusive em relação ao meio 

ambiente de trabalho, há que ser considerado trabalho em condição análoga à 

de escravo. A degradação mencionada vai desde o constrangimento físico 

e/ou moral a que é submetido o trabalhador (...) até as péssimas condições de 

trabalho e de remuneração: alojamentos sem condições de habitação, falta de 

instalações sanitárias e de água potável, falta de fornecimento gratuito de 

equipamentos de proteção individual e de boas condições de saúde, higiene e 

segurança no trabalho; jornadas exaustivas; remuneração irregular, promoção 

do endividamento pela venda de mercadorias aos trabalhadores (truck 

system). Assim, ao contrário do estereótipo que surge no imaginário da 

maioria das pessoas, no qual o trabalho escravo é ilustrado pelo trabalhador 

acorrentado, morando na senzala, açoitado e ameaçado constantemente, o 

trabalho em condição análoga à de escravo não se caracteriza apenas pela 

restrição da liberdade de ir e vir, pelo trabalho forçado ou pelo 

endividamento ilegal, mas também pelas más condições de trabalho impostas 

ao trabalhador. (Brasil. Manual de Combate ao Trabalho em Condições 
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Análogas à de Escravo. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2011. p. 

12.). 

 

Especificamente no que se refere à submissão do empregado a jornadas 

exaustivas, Manual: 

Note-se que jornada exaustiva não se refere exclusivamente à duração da 

jornada, mas à submissão do trabalhador a um esforço excessivo ou a uma 

sobrecarga de trabalho, ainda que em espaço de tempo condizente com a 

jornada de trabalho legal, que o leve ao limite de sua capacidade. É dizer que 

se negue ao obreiro o direito de trabalhar em tempo e modo razoáveis, de 

forma a proteger sua saúde, garantir o descanso e permitir o convívio social. 

(...) Os excessos de jornada são especialmente significativos nas atividades 

remuneradas por produção, como é o caso, por exemplo, do corte de cana-de-

açúcar, derrubada de árvores, oficinas de costura e carvoejamento. No intuito 

de melhorar a remuneração, os trabalhadores laboram ininterruptamente e de 

forma esgotante, desde o início da manhã até o início da noite, de segunda-

feira a domingo, aumentando os riscos de acidentes e doenças 

osteomusculares relacionadas ao trabalho e chegando, em casos mais 

extremos, à morte por exaustão. (Brasil. Manual de Combate ao Trabalho em 

Condições Análogas à de Escravo. Brasília: Ministério do Trabalho e 

Emprego, 2011. p. 17.). 

 

A fixação da jornada do trabalho é questão basilar da ordem social, de modo 

que os direitos trabalhistas relacionados a tal matéria devem ser rigorosamente 

submetidos a um regime próprio imperativo, inalienável e irrenunciável pelos 

particulares. Trata-se de direitos indisponíveis assegurados pela própria Constituição 

Federal e que, por sua própria natureza gozam de mecanismos de proteção mais amplos 

e rígidos. 

A importância de se analisar os limites da mudança do art. 149 do Código 

Penal reside no fato de se assegurar a autonomia devida aos parâmetros estabelecidos 

pelo Direito do Trabalho, uma vez que a sua principal finalidade é assegurar ao 

trabalhador a efetivação de seus direitos, como parte hipossuficiente da relação de 

trabalho. A lógica que determina a flexibilização das condições de trabalho não pode ser 

invertida, na medida em que o objetivo de tal mecanismo não pode ser confundido com 

objetivos meramente econômicos, sob o pretexto de tornar determinado país mais 

competitivo no cenário mundial. O alcance de uma maior competitividade, bem como o 

aumento dos postos de trabalho, não podem simplesmente ser conquistados por meio da 

mitigação de direitos indisponíveis do trabalhador. 
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4.6 Os sujeitos envolvidos na relação escravista 

4.6.1 Os empregadores 

O direito do trabalho é ramo peculiar da ciência jurídica, vez que, como 

regra geral, tutela relação celebrada entre partes economicamente desiguais – i.e., o 

empregador, detentor dos meios de produção, e o empregado, detentor da força de 

trabalho.  

Conforme dispõe a CLT: 

Art. 2º  - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 

pessoal de serviço. 

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de 

emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações 

recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como 

empregados. 

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 

delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração 

de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade 

econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a 

empresa principal e cada uma das subordinadas. 

Sendo a atividade econômica, uma relação de finalidade lucrativa mediante 

produção, distribuição e consumo, seja de bens ou serviços, para satisfazer as 

necessidades humanas, não há como a visualizarmos a figura do empregador sem a 

existência de um contrato bilateral.  

O empregador é aquele que assume o risco da atividade, seja nos bons ou 

maus resultados, devendo verificar a sua esfera patronal, a fim de não extrapolar seus 

direitos na relação de emprego. 

Entretanto, como é sabida a relação escravista não é uma relação de 

emprego, visto que não possui objeto lícito.  Mas é possível dizer que muitos daqueles 

que estão como detentores do poder econômico e possuem pessoas sob suas ordens 
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desenvolvendo uma atividade econômica com atividade lucrativa são empregadores 

escravistas. 

A OIT traçou o perfil desses empregadores, revelando que para tais 

empregadores, a unilateralidade e parcialidade da legislação trabalhista favorecem 

unicamente os trabalhadores. São homens brancos, procedentes de famílias de 

proprietários de terra, originários principalmente da Região Sudeste. A maioria com 

ensino superior completo, com uma situação socioeconômica estruturada. Além disso, a 

maioria tem uma visão extremamente negativa das fiscalizações do Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel (GEFM). 

A questão não é simplista, visto que existem grandes empresas que se 

utilizam de mão-de-obra na sua própria cadeia produtiva ou através de fornecedores e 

intermediadores. Essa forma de escravidão contemporânea pode ser caracterizada de 

algumas formas, pode ser uma forma de aliciamento direto na qual, o próprio 

empregador explora a mão de obra barata, possuindo total controle sobre os 

“escravizados”, ou, através do que se denomina cadeia produtiva, o trabalho é realizado 

por empresas prepostas também denominados de “gatos” ou terceiros, não tendo o 

beneficiário final do trabalho o controle direto sobre os “empregados”.  

 As contratações são muito atraentes para estes empresários, vez que eles 

veem nestes tipos de contratos a possibilidade de um grande lucro, posto que a mão de 

obra é muito barata, baixando, assim, consideravelmente os custos da produção.   

Essa cadeia se sustenta através do consumo excessivo da população 

consumerista.  

Uma multinacional instalada em Poços de Caldas (MG), a Phelps Dodge 

Brasil, que fabrica cabos de alumínio para transmissão de energia elétrica, foi 

condenada pelo Ministério Público do Trabalho
53

 a pagar R$ 5 milhões em multa por 

submeter os colaboradores a trabalho análogo à escravidão. De acordo com a sentença
54

, 

                                                           
53

 “2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas: Processo Nº ACP-0010842-83.2014.5.03.0149; Relator 

RENATO DE SOUSA RESENDE; AUTOR (A) Ministério Público do Trabalho da 3ª Região; RÉU 

PHELPS DODGE INTERNATIONAL BRASIL LTDA. 
54

 FICAM OS ADVOGADOS D A RECLAMADA INTIMADOS DA PARTE DISPOSITIVA DA 

SENTENÇA : 

CONCLUSÃO 

Isto posto, a 2a VARA DO TRABALHO DE POÇOS DE CALDAS/MG resolveu extinguir o feito, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para julgar 
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os empregados chegam a trabalhar mais de 14h por dia, sem cumprir os períodos de 

descanso corretamente. 

Segundo o Ministério Público, existem 680 casos de empregados que 

cumpriram jornadas extenuantes. Entre os casos, mais de 600 tiveram intervalos de 

interjornada irregulares, com duração de apenas 8 horas e outros 330 casos chegaram a 

superar 23 horas de trabalho. 

                                                                                                                                                                          
PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos deduzidos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 

por meio da Procuradoria Regional do Trabalho da 3a Região - Ofício de Pouso Alegre, em face de 

PHELPS DODGE INTERNATIONAL BRASIL LTDA, para que cumpra as seguintes obrigações de 

fazer: 

1. Permitir o registro fidedigno e integral de toda a jornada laboral dos empregados, com cômputo do 

tempo destinado à troca de roupas, colocação de equipamentos individuais de proteção e higienização; 

2. Abster-se da criação e da imposição aos seus trabalhadores de cumprimento de jornada em turnos 

ininterruptos de revezamento superior a seis ou oito horas, ainda que seja fruto de negociação coletiva do 

trabalho; 

3. Proibir a prestação de mais de duas horas extraordinárias diárias, com expressa proibição de qualquer 

labor excedente a dez horas diárias, excetuada a previsão do artigo 61 da CLT, interpretado de modo 

restrito de modo a não abranger o que for resultado de escolha ou planejamento empresarial e não 

represente verdadeira situação emergencial ou imprevisível; 

4. Conceder intervalo intrajornada de, no mínimo, uma hora em qualquer trabalho que exceda seis horas 

diárias e de quinze minutos para trabalho cuja duração seja superior a quatro horas e igual ou inferior a 

seis horas, nos moldes do artigo 71 da CLT, à exceção de autorização pelo Ministério do Trabalho, na 

forma do parágrafo 3º do mesmo dispositivo. Desde já fica claro que não servirá como fundamento para 

diminuição do período mínimo intervalar a previsão em negociação coletiva, por desrespeitar as normas 

mínimas indisponíveis de proteção à higiene, saúde e segurança do trabalho; 

5. Não exigir ou tolerar trabalho sem observância do comando do artigo 66 da CLT de pausa mínima de 

onze horas entre jornadas, sem qualquer exceção; 

6. Abster-se de dispensar, sem justa causa, ainda que mediante indenização, trabalhador protegido por 

estabilidade provisória de cipista (artigo 10, II, a, do ADCT); 

O descumprimento de qualquer das obrigações acima relacionadas implicará a aplicação de multa diária 

de R$5.000,00 por dia por trabalhador encontrado em situação irregular. 

Deverá a reclamada abster-se da celebração de acordos coletivos de trabalho que permitam o 

cumprimento de turno ininterrupto de revezamento em jornada superior a oito horas, sob pena de multa de 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por instrumento coletivo firmado em violação desta obrigação, sem 

prejuízo da respectiva ação anulatória. 

A fundamentação integra este dispositivo. 

As obrigações de fazer acima impostas são devidas, independente do trânsito em julgado, tendo em vista 

a concessão de antecipação de tutela, nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil. 

Condena-se a reclamada, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de 

R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

Os valores fixados a título de indenização por danos morais, bem como aqueles que venham a existir, por 

descumprimento de tutela inibitória antes fixada, deverão ser revertidos à Gerência Regional do Trabalho 

e Emprego em Poços de Caldas e ao CEREST -Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador 

de Poços de Caldas, entidade municipal que cuida da prevenção em 

segurança e medicina do trabalho. 

As importâncias objeto de condenação serão apuradas em liquidação de sentença, atualizáveis 

monetariamente, na forma da súmula 381 do TST, com incidência de juros moratórios na forma da lei, 

observada a súmula 200 do TST. A condenação em pagamento de indenização por danos morais será 

atualizada a partir da data desta decisão, com incidência de juros moratórios a partir do ajuizamento da 

ação, na forma das súmulas 200 e 439 do TST. ). 

Custas, pela ré, no valor de R$110.000,00, sobre o valor atribuído à condenação, de R$5.500.000,00. 

Intimem-se as partes. Nada mais.”  

Disponível em: http//: www.trt3.jus.br. Acesso em 17 abr 2015. 
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É nesse contexto que se desenvolve o trabalho escravo no Brasil. Os 

trabalhadores são submetidos a condições degradantes de trabalho e privados de sua 

liberdade. Os fatores que favorecem a escravidão no país não se esgotam nas questões 

econômicas. Eles estão ancorados também em valores e concepções constituídos 

historicamente pelos atores sociais envolvidos com a escravidão contemporânea. 

 

4.6.2 Os empregados 

Tem-se por trabalho escravo contemporâneo o ato de aliciar pessoas à 

prestação de serviços de forma degradante, com jornadas exaustivas e salários ínfimos. 

O trabalho escravo em comento não envolve apenas cerceamento da liberdade pela 

dívida, distância, ameaças físicas e morais.  

Conclui-se que a escravidão contemporânea é um meio cruel de aliciar uma 

pessoa, tratando-a de forma desumana e ferindo todos os seus direitos fundamentais e 

trabalhistas, diante de uma submissão a um trabalho forçado, degradante e a jornadas 

exaustivas.  

A prática ilegal do trabalho escravo contemporâneo tem como início, a 

proposta de trabalho feita pelos chamados “gatos” que se apresentam para pessoas sem 

emprego, desprovidas de ensino e muitas vezes sem perspectiva de um futuro, um bom 

serviço, com salário, moradia e todos os seus direitos trabalhistas garantidos. 

E a partir disso, surge o ciclo vicioso do trabalho escravo contemporâneo. 

Mas que são essas pessoas? Neste momento necessário se faz a identificação de quem 

seria enquadrado no perfil dos escravizados, ou seja, a quem se poderia fazer a 

referência de um trabalhador que vive e labora em condições análogas a de escravo. 

Segundo Patrícia Trindade Maranhão Costa (2010, p. 56):  

(…) no Brasil as principais vítimas do trabalho escravo contemporâneo não 

são povos indígenas amazônicos, mas, trabalhadores não brancos (pretos e pardos) 

oriundos da Região Nordeste, notadamente, dos estados mais pobres e com menos 

perspectiva de trabalho e emprego. 
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Assim aduz a Auditora Fiscal do Trabalho Marinalva Cardoso Dantas na sua 

participação no Fórum Mundial Social (2003, p. 24):  

Os escravos são vítimas principalmente da fome. E, no perfil dessas pessoas, 

vemos que elas pertencem todas a grupos muito vulneráveis, mas não 

dependem mais de cor, obviamente, mas sim da pobreza. 

São vítimas desse tipo de escravidão: mulheres, crianças, pessoas de todas as 

etnias, como índios, ex-garimpeiros, prostitutas, nordestinos e, 

principalmente, o maior número de escravos que nós retiramos são 

nordestinos.   

 

Neste mesmo sentido, Loris Rocha Pereira Júnior (2003, p. 25) expõe que:  

O trabalhador escravo é o produto da desigualdade, da distribuição de renda, 

é o produto da desigualdade até mesmo na distribuição das terras neste país. 

Ele é também o resultado da ineficácia, da ineficiência dos nossos poderes 

constituídos, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e do Poder 

Executivo.  

 

O desemprego e o baixo nível de escolaridade são umas das principais 

preocupações desses cidadãos que vendem sua mão de obra por migalhas jogadas por 

seus “empregadores”. 

Essa sujeição se tornam necessárias para estes obreiros, na medida em que 

eles, já estão em uma posição desprivilegiada na sociedade diante da falta de 

especialização técnica, razão pela qual as chances de ingressar no mercado de trabalho 

se tornam mais escassa. 

Diante desta triste realidade, o trabalhador necessitado de um meio para 

sobreviver e salvar sua família da condição de miserabilidade, em um ato desesperado 

mantem-se trabalhando da pior forma e condições possíveis, se submetendo as mais 

diversas violações à sua integridade física e psíquica. 

 

4.6.3 Os intermediadores 

A OIT também traçou o perfil dos chamados "intermediários" ou "gatos", 

pessoas incumbidas de aliciar os trabalhadores. A maioria se declarou preto ou pardo, 

de origem nordestina, baixa escolaridade e pouca ou nenhuma formação profissional. 
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Originalmente, a atuação dos “gatos” está voltada para o trabalho rural. 

Neste sentido Patrícia Trindade Maranhão Costa (2010, p. 32) aduz que:  

Ainda nas suas cidades, os trabalhadores são recrutados e aliciados por um 

preposto dos fazendeiros, chamado “gato”, que os convida para trabalhar em regiões 

distantes do seu domicilio, mediante promessas enganosas de emprego e salário [….). 

Ao chegar ao local de trabalho, percebem que o trabalho, em geral, é muito mais duro 

que o antecipado. Além disso, descobrem ter contraído uma dívida junto ao “gato” 

referente à passagens, ao que foi consumido durante a viagem e ao salário adiantado 

concedido ao trabalhador para deixar sua família abastecida durante sua ausência.       

 Segundo o estudo, a dinâmica de fiscalização dos grupos móveis de 

combate ao trabalho escravo vem provocando mudanças no processo de aliciamento dos 

trabalhadores. A figura do "gato" tem perdido espaço. "As funções anteriormente 

desempenhadas por ele têm sido assumidas por outros agentes", relata a pesquisa. "A 

presença de gatos é menos forte e menos frequente do que em épocas passadas". 

Além dos "gatos", a intermediação passou a ser feita, em alguns casos, pelos 

próprios trabalhadores - que avisam conhecidos sobre as propostas de emprego -, por 

gerentes e proprietários das fazendas e por escritórios de contabilidade. 

O trabalhador também é aliciado com falsas promessas de bons salários ou 

com o “adiantamento”, que é uma quantidade em dinheiro que o trabalhador recebe do 

“gato” e deixa com a família. Outra forma de recrutamento é local, onde os 

“empreiteiros” usam uma rede de pensões e hotéis baratos no aliciamento de 

trabalhadores locais ou de trabalhadores que estão na região tentando ganhar dinheiro 

para voltar ao seu local de origem. 

Em relação ao perfil dos pequenos empreiteiros pode-se destacar: que são 

do sexo masculino, com idade média de 45,8 anos, a maioria não branca; são na maior 

parte nordestinos, vivem nas Regiões Norte e Centro-Oeste e trabalham no mesmo 

estado em que possuem residência. Vivem em área urbana, ainda que possuam origem 

rural. 

As funções anteriormente desempenhadas pelo gato (aliciamento, 

contratação e controle da força de trabalho) têm sido assumidas, em alguns casos, por 
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outros agentes. É necessário, portanto, entender as novas formas de arregimentação 

existentes, como por empresas subcontratadas.  

Um exemplo é o caso do Grupo Odebrecht que responde a processo de R$ 

500 milhões por trabalho escravo e tráfico internacional de pessoas nas operações de 

Angola. O Ministério Público do Trabalho
55

 em Araraquara ingressou com uma ação 

civil pública contra o grupo Odebrecht, representado por Construtora Norberto 

Odebrecht S.A., Olex Importação e Exportação S.A. e Odebrecht Agroindustrial S.A. 

(antes denominada ETH Bioenergia), pedindo que os réus deixem de realizar, promover, 

estimular ou contribuir com a submissão de trabalhadores à condição análoga a de 

escravos, com o aliciamento e tráfico (nacional e internacional) de seres humanos. Pelos 

danos morais coletivos, pede-se a condenação do grupo ao pagamento de indenização 

de R$ 500 milhões. O processo foi movido com base em graves irregularidades 

levantadas pelo procurador Rafael de Araújo Gomes nas obras de construção de uma 

usina de cana-de-açúcar em Angola, no continente africano. 

Descobriu-se que os trabalhadores recrutados foram submetidos ao 

aliciamento, primeiramente em território nacional e a seguir no exterior, tratando-se de 

hipótese típica de tráfico de seres humanos. As contratações aconteceram entre 2010 e 

2014. Relacionado a isso, ocorre a mera intermediação de mão de obra (o trabalhador 

tratado como mercadoria), que caracteriza a contratação de uma pseudoempresa, a W. 

Líder. Tanto a Pirâmide quanto a W. Líder, contratadas do grupo, trouxeram 

trabalhadores das cidades de Cocos (BA), São José da Lage (AL), União dos Palmares 

(AL), Alto Piquiri (PR) e Alto Araguaia (MT), e os enviaram para Américo Brasiliense 

e São José da Barra, onde houve a contratação e o envio desses trabalhadores a Angola. 

Para evitar o agenciamento ilegal de trabalhadores e estimular a contratação 

legal, seria necessário fortalecer os criar mecanismos institucionais de intermediação de 

mão de obra. 

 

                                                           
55

 O MPT requer a condenação das empresas do grupo Odebrecht ao não recebimento de incentivos e 

empréstimos concedidos por qualquer órgão público ou instituição financeira pública, inclusive o 

BNDES. Por fim, com base na Lei 12.846/2013, requer a aplicação de multa no valor de 0,1 a 20% do 

faturamento bruto dos réus. O processo foi protocolado no Posto Avançado da Justiça do Trabalho de 

Araraquara em Américo Brasiliense e aguarda julgamento. Processo nº 0010230-31.2014.5.15.00749. 
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4.7 Os custos do trabalho e a função social da empresa 

Os Direitos Sociais, dentre todos os direitos constitucionais, são dos mais 

importantes, uma vez que tratam diretamente das condições de vida e de sobrevivência 

da sociedade. Tais direitos foram usurpados desde os primórdios, quando o trabalho 

escravo fora utilizado como forma de dominação entre os povos e são até hoje, em razão 

da precariedade nas relações de trabalho, já que os trabalhadores passaram a se sujeitar 

a quaisquer condições para poderem sobreviver, até ao trabalho escravo. 

No debate atual, altos custos trabalhistas têm sido associados à baixa 

competitividade. De outro lado, custos do trabalho estão claramente associados a 

direitos sociais e do trabalho. De fato, de forma mais ou menos intensa, todos os países 

expandiram seus benefícios sociais ao longo do século XX, seja através de legislação ou 

via contratos coletivos, o que naturalmente implicou elevação do custo indireto da força 

de trabalho. 

A discussão sobre os custos do trabalho é um dos temas relevantes na 

análise dos fatores que determinam a competitividade das empresas e dos países e por 

isso adquire importância renovada no contexto dos processos de abertura comercial e 

financeira. No entanto, a competitividade não depende apenas dos custos do trabalho, 

mas sim da relação entre este e a produtividade, bem como de outros fatores, micro e 

macroeconômicos.  

O custo do trabalho no Brasil é objeto de intensa discussão e estudo há 

alguns anos. Entretanto, pouco consenso existe sobre quanto custa de fato contratar, 

manter e desligar um trabalhador. O debate sobre como e em que medida os custos do 

trabalho afetam o nível de emprego tem uma longa história, embora até agora tenha se 

limitado fundamentalmente ao seu componente salarial. 

A expansão dos impostos governamentais, das contribuições obrigatórias e 

dos benefícios garantidos através de acordos coletivos elevou os padrões contratuais 

mundialmente. Direitos como salário mínimo, limite da jornada de trabalho, férias, 

previdência, saúde e educação foram implantados mediante sistemas de financiamentos 

públicos, privados (ou mistos) e de forma voluntária na maioria dos países ocidentais.  

No período anterior à vigência ou fortalecimento do Estado do Bem-Estar, 

dada a pouca importância atribuída às regulações trabalhistas, a análise dos custos do 
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trabalho se reduzia aos custos salariais. Posteriormente, as regulações protetoras do 

trabalho foram consideradas positivas, explícita ou implicitamente, para facilitar o 

funcionamento de um mercado dinâmico com forte demanda de trabalho. O que 

importava era assegurar a oferta de trabalho necessária para manter o crescimento 

econômico. 

A alternativa mais simples para identificar os custos do trabalho é 

considerá-lo como a somatória do salário nominal, adicionado a todos os gastos 

definidos por lei e realizados pelo empregador, independentemente de serem impostos 

federais (a previdência social, por exemplo), impostos associados a benefícios aos 

empregados pagos pelo empregador mas cujo custeio é parcialmente financiado através 

de reduções fiscais (como o vale-transporte), contribuições obrigatórias para 

associações (o chamado Sistema S), fundos disponíveis na ocorrência de riscos ou como 

uma espécie de poupança involuntária – como pode ser considerado o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – ou ainda benefícios tipicamente trabalhistas 

com retorno certo ao trabalhador. 

A metodologia proposta para medir o custo da legislação trabalhista no 

Brasil baseia-se na construção de um ambiente econômico contra factual, ou seja, 

propõe-se avaliar o quanto as empresas pagam a mais para a contratação de 

trabalhadores por causa da legislação. Primeiramente, deve-se medir qual o custo 

efetivo para as empresas contratarem e manterem um trabalhador adicional. Em 

seguida, será feita a valoração, sob a ótica deste empregado, do mesmo contrato de 

trabalho. Esta valoração resultará no salário equivalente do trabalhador. A simples 

subtração entre o que a empresa gasta com o contrato de trabalho e o valor a ele 

atribuído pelo trabalhador será o custo da legislação. 

Apesar disso, a discussão sobre o custo do trabalho – sua composição 

(custos salariais e não-salariais) e dimensão quantitativa – manteve-se, em geral, 

localizada, quase exclusivamente, na predominância dos contratos de trabalho regulares 

(custo do trabalho padrão). Isso não seria problema, caso o funcionamento do mercado 

de trabalho brasileiro fosse similar ao verificado nas economias avançadas. 

Num estimulante livro publicado recentemente, The Value of Nothing, o 

autor, Raj Patel, ilustra de forma muito clara, através de exemplos vários, a diversidade, 

amplitude e, sobretudo, a importância dos custos sociais decorrentes da atividade 
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econômica empresarial no quadro do capitalismo contemporâneo. A verdade, porém, é 

que o conhecimento acerca destes custos e sobre o modo de lidar com eles ao nível das 

políticas públicas está ainda longe de poder ser considerado consolidado. 

De fato, numa realidade em que os mercados são disputados palmo a palmo 

pelas empresas, as questões relacionadas ao preço e à qualidade da mão-de-obra e, por 

sua vez, suas consequências sobre a competitividade dos produtos, assumem o centro da 

discussão. 

Levando em conta os distintos fatores que incidem nos custos do trabalho, 

estes podem ser classificados de acordo com os seguintes critérios: de um lado, aqueles 

que envolvem pagamentos em dinheiro ou em espécie à qual se possa atribuir valor em 

dinheiro por parte do contratante e, de outro, aqueles que se referem a custos de 

oportunidade ou restrições sobre a administração da empresa com relação à condição 

“natural” do mercado. 

Os primeiros são denominados “custos diretos”. Os seus principais 

componentes são: o próprio salário que se paga em troca da execução do trabalho, os 

pagamentos da previdência social a cargo dos empregadores, os benefícios pagos pelos 

trabalhadores e gastos em capacitação realizados pela empresa. Os segundos são os 

“custos indiretos”, que não são facilmente quantificáveis em termos monetários e se 

relacionam com diferenciais de produtividade que podem estar relacionados à 

necessidade de substituir determinados trabalhadores ou a certas limitações nas 

faculdades da gerência de demitir os trabalhadores ou transferi-los internamente a outras 

seções ou funções ou, ainda, a “riscos” difíceis de prever que podem afetar o trabalho da 

empresa diante de determinadas eventualidades. 

É preciso ressaltar que os denominados custos indiretos, da mesma forma 

que os diretos, constituem-se a partir da formalidade legal e dos mecanismos de 

proteção do mercado de trabalho. Por isso resulta necessário conhecer o alcance ou 

cobertura da institucionalidade trabalhista no conjunto do mercado. 

Os mercados – e os preços que eles geram – constituem um poderoso 

mecanismo de coordenação econômica. Mas, como terá ficado claro neste texto, as suas 

limitações são consideráveis. Os custos da mais diversa ordem “externalizados” pelas 

empresas no quadro do capitalismo contemporâneo, sem qualquer repercussão no 
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mecanismo de preços e nas decisões de alocação de recursos, são um exemplo 

particularmente relevante dessas limitações. 

Para a maioria dos economistas trata-se, sem dúvida, de um problema 

econômico relevante – o problema das externalidades, como é em geral designado na 

literatura económica convencional – a exigir uma resposta ao nível da definição das 

políticas públicas. As soluções apontadas são diversas. Em alguns casos privilegia-se a 

ação pública; noutros, soluções assentes na definição de direitos de propriedade e na 

criação de mercados, como é o caso bem conhecido dos mercados de licenças de 

emissão de CO2. Contudo, para estes economistas, as “externalidades” não põem em 

causa os fundamentos teóricos básicos da análise económica tradicional, 

designadamente o cálculo económico baseado nos preços de mercado ou a análise da 

eficiência assente no ótimo de Pareto. 

Um dos problemas pioneiros da ciência econômica foi a busca por um 

critério que definisse uma alocação eficiente de recursos. Desde que foi formulado nos 

primórdios do século XX, o Ótimo de Pareto passou a ser gradativamente adotado a 

ponto de se tornar um sinônimo de eficiência econômica. 

O conceito de eficiência
56

 admitido pelo Direito é o de Kaldor-Hicks
57

, pois 

mesmo que a situação de determinadas pessoas piore, a obtenção de maior bem-estar 

por outras admite a compensação e, assim, alcança-se a proporcionalidade em sentido 

estrito na medida em que os ganhos superem as perdas. Porém, a lógica do custo-

benefício não pode ser vista de forma a apenas maximizar o bem-estar sem tutelar o 

                                                           
56

 A eficiência econômica está intimamente relacionada com a maximização da riqueza e do bem-estar 

social. A compreensão do conceito de eficiência, tal como entendido pela Análise Econômica do Direito, 

pressupõe a compreensão do conceito de ótimo de Pareto ou eficiência à Pareto. O ótimo de Pareto foi 

originalmente concebido pelo francês VILFREDO PARETO como um critério de avaliação do bem-estar 

social. Entretanto, a aplicação desse conceito inaugurou uma nova linha de pensamento e desencadeou 

importantes mudanças no estudo da economia. O ótimo de Pareto enuncia que o bem-estar máximo de 

uma sociedade é alcançado quando não existir outro estado tal que seja possível aumentar o bem-estar de 

um indivíduo sem diminuir o bem-estar de outro. Assim, a eficiência na obra de Pareto é entendida como 

um ponto de equilíbrio a partir do qual se torna impossível melhorar a situação de um agente sem piorar a 

situação de outro. Ocorre que são raras as situações nas quais o Poder Judiciário se vê diante da 

possibilidade de proferir uma decisão que resulte em ganho para todas as partes envolvidas. Geralmente 

haverá um ganhador e um perdedor, de forma que o julgamento resultará no aumento do bem-estar de 

uma parte e na redução do bem-estar da outra. Assim, uma decisão judicial dificilmente será Pareto-

eficiente, o que reduz substancialmente a utilidade prática desse conceito. (GARCIA. 1996, p.13).   
57

 O critério de KALDOR-HICKS aumenta a utilidade prática ao conceito de eficiência de Pareto, 

viabilizando a sua aplicação ao caso concreto. O conceito sugerido por KALDOR-HICKS difere do 

critério de PARETO ao admitir a existência de uma mudança social eficiente mesmo quando o aumento 

do bem-estar de uma parte resulta na redução do bem-estar de outra, desde que a parte cujo bem-estar 

sofreu redução possa ser compensada para manter o seu nível de satisfação. (SALAMA. 2008, p. 24-25).   
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mínimo existencial, de modo a ser exigência constitucional a proibição de excesso, de 

inoperância, bem como a tutela da dignidade humana enquanto valor-fonte a impedir a 

utilização de qualquer ser humano como meio e não como o fim de toda ação do Estado 

e de outros homens. Dessa forma, afasta-se a visão utilitarista e afirma-se um Direito 

“promocional” comprometido com o bem de todos e com a proteção do mínimo 

existencial. 

A função social surge da necessidade do Estado moderno de limitar o 

individualismo, frente a exigência social de garantir o interesse da coletividade que não 

é satisfeita dentro do Estado liberal atual. A liberdade não pode contrastar com a 

utilidade social em temas como segurança, dignidade humana, devendo prevalecer os 

interesses coletivos como à educação, à saúde, os transportes, à tutela ambiental, entre 

outras. 

Na modernidade, o modelo de Estado Liberal trouxe garantias da liberdade 

e da legalidade. Com o modelo de exploração capitalista, a empresa foi concebida como 

um ente com potencialidade para a produção e para a transformação de bens, de forma a 

buscar mercados e lucratividade. 

No Brasil, foi na Constituição de 1934 que pela primeira vez houve 

disposição acerca do princípio da função social. Concebida em uma época de muitas 

questões sociais, o texto constitucional sob o título “Da ordem econômica e social” 

(arts. 115 e 143), apresentava normas sob a ordem econômica, garantida a sua liberdade, 

dentro dos limites da justiça e as necessidades da vida nacional. 

A partir da Constituição de 1934, aos direitos políticos e individuais da era 

clássica, são acrescidas as modernas garantias de direitos sociais e a regulação da ordem 

econômica e social. Referidas correntes refletiam a progressiva passagem do Estado 

Liberal para o Estado Social, onde as novas tendências do direito público e a política de 

intervenção do Estado na economia imprimiam seu sinete nas demais Constituições de 

1937, 1946 e 1967, com variações próprias de tratamento. Surgem assim os direitos 

humanos de segunda geração, alinhados ao conceito de socialidade. 

Foi a partir da Constituição de 1988, denominada de Constituição Cidadã, 

que o ordenamento jurídico brasileiro começou a ter ares sociais mais explícitos, no 
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qual o legislador teve uma maior preocupação em “proteger e atingir objetivos sociais 

bem definidos, atinentes à dignidade da pessoa humana e à redução das desigualdades. 

A Constituição Federal é um marco instrumental de mudança de paradigma 

social porque adota valores que norteiam toda a interpretação das leis e imprime ao 

aplicador do direito uma nova tônica. Esta tônica é voltada para a satisfação dos 

interesses garantidos nos preceitos constitucionais, conferindo-lhes o valor axiológico e 

pragmático concretos, de modo a favorecer que os direitos se efetivem. 

A função social é exaustivamente disciplinado na atual Constituição, como 

nos arts. 5º, XXIII
58

; 170, III
59

; 173, § 1º, I
60

; 182, § 2º
61

; 184, caput
62

; 185, parágrafo 

único
63

. O termo, também, está previsto no Código Civil, art. 421
64

, e no Direito 

Empresarial como no art. 116, parágrafo único da lei 6404/76
65

 e art. 47 da lei 

11.101/2005
66

. 

Portanto, a perspectiva atual é outra, pois com o advento de uma nova 

realidade de exploração empresarial, ao contrário, a empresa é entendida como a 

expressão de vontade do seu empresário e todos os que com ele colaboram, bem como 

da sociedade civil em que está inserida.  

                                                           
58

 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; 
59

 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: 

(...) III – função social da propriedade; 
60

 Art. 173. §1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista 

e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 

prestação de serviços, dispondo sobre: (...) I – sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e 

pela sociedade; 
61

 Art. 182, § 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenamento da cidade expressa no plano diretor. 
62

 Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel 

rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida 

agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do 

segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 
63

 Art. 185, § único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o 

cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. 
64

 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 
65

 Art. 116, Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia 

realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais 

acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e 

interesses deve lealmente respeitar e atender. 
66

 Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-

financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica. 
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O Código Civil atual, que iniciou sua vigência em 2003, positivou diversos 

princípios mediante os quais a empresa responsabiliza-se também pelo papel que exerce 

na sociedade. Apesar do foco dos empresários e gestores continuar sendo o capital e o 

retorno a seus sócios/acionistas/investidores, o novo Código Civil em seu Livro II, 

Direito de Empresa, buscou os princípios constitucionais e apresentou uma abrangência 

de valores como da socialidade e responsabilidade social, criando o conceito de função 

social da empresa. 

A corporação então começa a fazer parte da sociedade como uma “peça” de 

interação social, influenciando nos valores sociais que a Constituição Federal busca, 

como a solidariedade, a justiça social, livre iniciativa, pleno emprego, redução das 

desigualdades sociais, valor social do trabalho, dignidade da pessoa, valores ambientais, 

entre outros. 

A função social da empresa
67

 promove a ideia de que o lucro não pode 

atropelar os primados constitucionais, os valores humanos e éticos. As empresas 

tornam-se tão responsáveis quanto o Estado no que se refere a assegurar os direitos 

individuais e sociais, colaborando para a melhora no aspecto econômico da sociedade 

na qual está inserida. 

A função social da empresa implica que os bens de produção devem ter uma 

destinação compatível com os interesses da coletividade. A obrigação do proprietário 

desses bens é pô-los em uso para realizar a produção e a distribuição de bens úteis à 

comunidade, gerando riquezas e empregos. Uma empresa geradora de riqueza e de 

emprego cumpre sua função social. 

Para a Análise Econômica do Direito, tal equação é resolvida pela Teoria da 

Eficiência de Pareto, que verifica o cumprimento da função social da empresa, se esta 

                                                           
67

 Segundo Paulo Roberto Colombo Arnoldi e Taís Cristina de Camargo Michelan: “Foi no EUA que se 

originou debate acerca da noção de responsabilidade social da empresa. O estopim foi a guerra do Vietnã, 

com contestação da sociedade às políticas que vinham sendo adotadas pelo país como pelas empresas, 

especialmente aquelas diretamente envolvidas na fabricação de armamentos de guerra. E foi em 

decorrência desse movimento social que surgiram os primeiros relatórios socioeconômicos que 

procuraram descrever as relações sociais da empresa. Tais relatórios, também chamados Balanços 

Sociais, apresentam-se como uma alternativa de ligação entre a empresa, seus funcionários e a 

comunidade. Por meio desse instrumento de gestão e informação que evidencia plenamente as 

informações econômicas, financeiras e sociais do desempenho das entidades, propiciasse uma visão 

completa da participação e contribuição social e econômica da empresa em seu ambiente de atuação”. 

(ARNOLDO; MICHELAN, 2000, p. 89). 

A função social não precisa estar positivada para fazer com que a empresa atue de acordo com o bem 

comum. Estando prevista em lei, facilita a sua observância e exigência por parte da sociedade e Estado. 
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atingiu seus objetivos, promovendo o aumento ou a manutenção de riqueza em seu 

entorno, e se no desenvolvimento da atividade nenhuma das partes ou terceiros incorreu 

em prejuízo. Caso tenha gerado prejuízo a ela, a terceiros ou à sociedade, por tal Teoria, 

a empresa não teria desempenhado sua função social. 

Verifica-se, portanto, no conceito desenvolvido, que agir com 

responsabilidade social é um meio para se buscar ou alcançar o desenvolvimento 

sustentável ou a sustentabilidade de uma sociedade. Respeitar os direitos humanos; ter 

uma relação ética com todos os atores envolvidos; abolir a corrupção de suas ações 

diárias; lidar com a saúde e segurança nas relações de trabalho e ser transparente e 

preciso nas informações transmitidas aos seus acionistas, apesar de exemplificativas, 

são maneiras de se promover e disseminar a responsabilidade social como instrumento 

de mudança das sociedades empresárias. 

É na cadeia produtiva que muitas violações trabalhistas, sociais e ambientais 

têm acontecido com maior gravidade. Normalmente, não há trabalho infantil, precário 

ou forçado nas dependências das grandes empresas nacionais e multinacionais, mas isso 

pode ocorrer ao longo da sua cadeia de fornecedores. 

No que se refere à existência de trabalho escravo nas cadeias produtivas de 

grandes empresas, certamente, o caso Nike é o mais emblemático. Na cadeia de 

produção dessa empresa, foi detectada a existência de trabalho escravo de adultos e 

crianças em países asiáticos especialmente em Singapura. A partir de denúncias feitas, 

principalmente as apresentadas pelo cineasta Michael Moore em seu documentário The 

big one, (1997) em que a entrevista capciosa do CEO da companhia admite a utilização 

de trabalho infantil na confecção de seus produtos esportivos. A divulgação deste 

documentário gerou uma enorme queda nas ações da empresa e movimentos, por todo 

mundo, de boicote à marca. 

Além da impunidade, outro fator que dificulta, excessivamente, o controle, 

corroborando com a prática da exploração do trabalho escravo é o apoio na forma de 

contratos que grandes corporações firmam com empresas que não respeitam os direitos 

humanos e desse modo acabam por financiar a prática do trabalho escravo 

contemporâneo. Grandes empresas deveriam expor, voluntariamente, o seu 

comprometimento com sua cadeia produtiva e criar mecanismos de auditoria interna a 
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ponto de não contratar fornecedores que utilizam mão de obra escrava. Essa é uma 

atitude fundamental para uma empresa socialmente responsável. 
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5 O TRABALHO COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SEUS REFLEXOS 

CONSTITUCIONAIS  

5.1 Estado Constitucional Democrático e os Direitos Fundamentais 

No decorrer da História, há uma alteração contínua no conteúdo dos direitos 

humanos, onde novos anseios são transformados em direitos para acolher necessidades 

que se tornaram mais intensas. Esse movimento, chamado de “gerações” de direitos, 

consiste em verdadeiras dimensões dos direitos, como preleciona Paulo Bonavides, uma 

vez que a mudança não se dá apenas com o nascimento de outras formas de amparo, 

mas também com a releitura dos direitos e garantias já antes adotados. Tais direitos não 

se superam, mas sim coexistem. 

Os direitos humanos são vistos como princípios de justiça, que têm, na 

democracia, a função de proteção das minorias e garantem direitos iguais daqueles que 

não são das mesmas convicções econômicas, sociais, políticas, religiosas ou linguístico-

culturais da respectiva maioria; eles formam um corretivo critico contra os excessos da 

soberania , mesmo de um soberano democrático.  

Para que os direitos humanos sejam reconhecidos, não apenas em 

circunstâncias favoráveis, mas consolidados, instituídos e formadores do direito vigente 

aqui e agora, é necessária sua positivação. A positivação dos direitos humanos, própria 

do ponto de vista da teoria da legitimação, não acontece na democracia , mas tão 

somente no Estado Democrático Constitucional. 

Por esta positivação, os direitos humanos não têm mais o significado 

abstrato de ideias, esperança e postulados que podem até ser justificados, mas que em 

face da realidade dominante permanecem inoperantes. Também os direitos humanos 

não são mais simplesmente solenes declarações de intenção, mas, sim, uma parte 

obrigatória da ordem do direito e do Estado. Eles perderam o caráter de simples 

princípios de legitimidade e se tornaram princípios de legalidade. Seu lugar jurídico, 

sistematicamente adequado, é a constituição (escrita ou não escrita) e em seu âmbito, 

aquela parte que está protegida contra as decisões da maioria das colisões que se 

sucedem.  

O positivo significado jurídico dos direitos humanos é equivalente ao de 

direitos fundamentais. Segundo esta convicção terminológica, os direitos fundamentais 
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designam, bem como os direitos humanos, pretensões jurídicas válidas pré e 

suprapositivamente. Apenas falta aos “puros direitos humanos” aquela força jurídica 

positiva que possuem os direitos fundamentais. Enquanto os direitos humanos e os 

direitos fundamentais são iguais, sob o ponto de vista de conteúdo, seu modo de 

existência é diferente. Os direitos humanos são padrões morais, aos qual a ordem 

jurídica deveria se submeter. Os direitos fundamentais ao contrário são os direitos 

humanos, na medida em que efetivamente são reconhecidos por uma ordem jurídica 

dada. Lá se trata de postulados ético-políticos, os quais, do ponto de vista do tempo e do 

espaço, são universais. Aqui se trata de normas jurídicas que, limitadas à respectiva 

coletividade, têm vigência positiva. 

Neste seu reconhecimento jurídico positivo, os direitos humanos têm duplo 

significado. Primeiro sistematicamente eles são pretensões dos seres humanos em face 

dos outros, secundariamente também são pretensões contra aquela instância que deve 

proteger as pretensões do Estado. Pois os direitos humanos não são apenas ameaçados 

por parte dos homens e, por isso, são protegidos pelo Estado. Eles também são 

pretensões ameaçadas pelo próprio “poder de proteção”. 

Os direitos fundamentais devem criar e manter as condições elementares 

para assegurar uma vida em liberdade e a dignidade humana. Isso só  se consegue 

quando a liberdade da vida em sociedade resulta garantida em igual medida que a 

liberdade individual. Ambas se encontram inseparavelmente relacionadas. A liberdade 

do individuo só  se pode dar numa comunidade livre, e vice-versa; essa liberdade 

pressupõe seres humanos e cidadãos com capacidade e vontade para decidir por si 

mesmos, sobre seus próprios assuntos e para colaborar responsavelmente na vida da 

sociedade publicamente constituída como comunidade. 

Essas circunstancias forjam a singularidade, a estrutura e a função dos 

direitos fundamentais: garantem não só  direitos subjetivos dos indivíduos mas também 

princípios objetivos básicos para o ordenamento constitucional democrático e do Estado 

de Direito, fundamentos do Estado constituído pelos ditos direitos e seu ordenamento 

jurídico. 

A concepção dos direitos fundamentais como normas objetivas supremas do 

ordenamento jurídico tem uma importância capital, não só  teórica, para as tarefas do 

Estado. Partindo dessa premissa da vinculação dos poderes Legislativo, Executivo e 
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Judiciário aos direitos fundamentais, surge não só  uma obrigação (negativa) do Estado 

de abster-se de ingerências no âmbito que aqueles direitos protegem, mas também uma 

obrigação (positiva) de levar a cabo tudo aquilo que sirva à realização dos direitos 

fundamentais, inclusive quando não conste uma pretensão subjetiva dos cidadãos. 

Assim aponta-se para o duplo caráter dos direitos fundamentais, 

concebendo-os a um só tempo como direitos subjetivos – aptos a outorgar aos seus 

titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face dos órgãos públicos – e 

como direitos objetivos – enquanto elementos fundamentais da ordem constitucional 

objetiva, formadores da base do ordenamento jurídico do Estado Democrático de 

Direito e pertencentes a toda a coletividade. 

Estão insertas no Título II da CF/88 as cinco espécies do gênero de direitos 

fundamentais, a saber: direitos individuais; direitos coletivos; direitos sociais; direitos à 

nacionalidade; e, direitos políticos. Destarte, compreende-se que a nomenclatura 

“fundamental” possui significado além da epistemologia, tais direitos ditos 

fundamentais são assim chamados por determinação constitucional, que expressa, sui 

generis, a vontade do povo brasileiro de assim os considerar, destacando sua 

imprescindibilidade para a concretização da dignidade do brasileiro, bem como do 

estrangeiro que eventualmente esteja sob o manto pátrio.  

A existência de direitos a prestações em sentido estrito são típicos direitos 

do Estado Social e importam na sua atuação no sentido da criação, fornecimento e 

distribuição de prestações materiais, constituindo-se naqueles direitos fundamentais a 

prestações fáticas que o indivíduo, caso dispusesse dos recursos necessários e em 

existindo no mercado uma oferta suficiente, poderia obter também de particulares. São 

os denominados direitos fundamentais sociais. 

A classificação dos direitos fundamentais em positivos e negativos tem sido 

alvo de críticas por parte da doutrina, sendo que os autores partidários de tal censura 

defendem, na verdade, que todos os direitos fundamentais teriam o caráter positivo, uma 

vez que sempre geram algum tipo de custo para o Estado e impõem, ainda que 

indiretamente, um “agir estatal”. 

A própria designação de direitos “positivos” de liberdade já mostra, decerto, 

que eles, em um ou outro aspecto, divergem fundamentalmente dos direitos “negativos” 
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de liberdade. Não mais se trata de prestações negativas, como renúncias, mas de 

prestações positivas, tais como cuidado com a alimentação, a saúde, a moradia, 

formação escolar e profissional. Enquanto obrigações jurídicas, os direitos sociais 

enfrentam um problema: a escassez, que os direitos de defesa não conhecem. Em 

oposição a Rawls e a Hume, a quem o primeiro se refere, a escassez não é nenhuma 

condição genérica aplicável à justiça.  

Enquanto os direitos negativos de liberdade podem ser reclamados em 

qualquer situação, até mesmo no caso de escassez, tal atitude é vedada aos direitos 

sociais. Excetuando-se as exceções legais, quem matar outro indivíduo estará, em 

qualquer caso, infringindo um direito humano. Já quem deixar alguém morrer de fome 

ou de frio, por não ter condições necessárias de adquirir alimentos e roupas, não se 

estará incriminando através de transgressão aos direitos humanos. Prestações positivas 

são essencialmente comparativas; por existir uma relação de “mais-ou-menos”, a 

definição mais precisa se deixará guiar tanto pelos recursos existentes como pelas 

necessidades de uma sociedade. Ademais, assim como os direitos sociais são 

dependentes de recursos, o são de cultura.  

Com isso, observa-se que o conteúdo e o alcance das normas de direitos 

fundamentais deverão ser considerados não apenas a partir de uma perspectiva subjetiva 

do titular do direito, mas também em face dos direitos assegurados a todos os cidadãos. 

Os direitos sociais são previstos na Constituição pelas chamadas normas 

programáticas. Tais normas consistem em disposições que indicam os fins sociais a 

serem alcançados pelo Estado, tendo em vista a concretização e o cumprimento dos 

objetivos basilares previstos na Constituição. Todavia, conforme o artigo 5º, §1º da 

Constituição de 1988, que determina que “as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”, não foi feita diferenciação no tratamento dos 

direitos fundamentais, sejam eles negativos ou positivos. Portanto, os direitos sociais, a 

princípio, teriam eficácia equivalente à das demais garantias fundamentais, e caberia ao 

operador do direito o dever de tornar esses direitos efetivos, através de um esforço 

hermenêutico inovador. 

Cuida, assim, a contemporânea dogmática dos direitos fundamentais sociais, 

da possibilidade de o Estado obrigar-se à criação dos pressupostos fáticos necessários 
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ao exercício efetivo dos direitos constitucionalmente assegurados e sobre a 

possibilidade do titular do direito impor sua pretensão a prestações em face do Estado. 

Em que pese o fato de os denominados direitos sociais terem sido 

declarados e positivados já nas primeiras décadas do século XX, é somente a partir de 

meados do século XX que toma forma a ideia de um Estado social de direito 

comprometido com a realização da denominada Justiça Social nos marcos do sistema 

capitalista. O Estado de Bem-Estar Social, desenvolvido na Europa a partir do período 

Pós-guerra, é a demonstração mais acabada dessa concepção de Estado. 

Tal mudança significativa nas relações entre a sociedade e o Estado passou 

a exigir também modificação na forma jurídica até então conhecida. Ao mesmo tempo 

em que se consolida a Teoria do Estado Social, surge a exigência de uma teoria jurídica 

que, ao menos no plano teórico, tutele e garanta os denominados direitos sociais. A 

preocupação existente no plano jurídico liberal, criado nos postulados do Estado liberal, 

sempre fora a tutela e garantia dos denominados “direitos individuais” (Abramovichi e 

Courts, 2002, p.14). 

Um último ponto a ser ressaltado é: o Estado, como um ente gestor dos 

interesses públicos vigentes na sociedade, teria a função de garanti-los em um primeiro 

momento e de afirmá-los e concretizá-los em um segundo. Estes interesses, embora 

garantidos, afirmados e concretizados pelo ente estatal, a ele não pertencem.  

O sistema jurídico assumiu uma função principiológica dirigente ou 

programática, ou seja, passou a estabelecer condições sociais e econômicas, no âmbito 

do dever-ser, que deveriam ser progressivamente alcançadas. Essas condições, em 

última análise, referem-se à salvaguarda dos requisitos mínimos  para que seja 

assegurada uma vida digna a todos os cidadãos, decorrentes de prestações e de 

proibições a serem implementadas pelos aparatos estatais, que, no âmbito do Estado 

Constitucional, acabam por representar o seu desígnio. 

Os conceitos de democracia, dignidade da pessoa humana e de mínimo exis-

tencial são condições de validade inafastável um do outro, ao ponto que não se pode 

pensar a democracia sem se conceber exordialmente a dignidade da pessoa humana e 

esta não se apresenta sem condições mínimas de existência, bem como não é possível 

conceber tais ideias sem preconizar a adoção de uma solução democrática. 
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Registre-se que Alexy (2002) afasta, em definitivo, o caráter programático 

das normas que contêm direitos fundamentais sociais. Dada à importância de que se 

revestem as normas de direitos fundamentais, de maneira geral, não pode ser conferida 

ao legislador a liberdade de decidir acerca de sua outorga ou não. 

Segundo o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 

Organização das Nações Unidas (ONU), aos Estados - Partes cabem uma obrigação 

mínima de assegurar a satisfação, ao menos em níveis essenciais, de cada um dos 

direitos econômicos, sociais e culturais previstos pelo Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC). Esses níveis básicos dizem respeito ao 

conteúdo essencial desses direitos. 

A vida e a dignidade humana também demandam uma conduta estatal 

positiva, haja vista que cabe ao Estado do bem-estar social prover condições mínimas de 

vida à população. Garantindo assim o mínimo existencial
68

 ou mínimo vital, mediante o 

fornecimento de hospitais, de escolas, de locais de lazer e emprego. Essa dupla direção 

protetiva da cláusula da dignidade humana significa que ela é um direito público 

subjetivo, ou seja, um direito fundamental do indivíduo contra o Estado e contra a 

sociedade; e, ao mesmo tempo, um encargo constitucional endereçado ao Estado, no 

sentido de um dever de proteger o indivíduo em sua dignidade humana em face da 

sociedade ou de seus grupos. 

A crise de eficácia dos direitos fundamentais sociais implica 

necessariamente um déficit democrático. Com efeito, na medida em que os cidadãos não 

têm condições materiais mínimas de existência digna, ou seja, não têm as garantias de 

alimentação adequada, saúde, educação e outros, na verdade, deixam de ter liberdade 

real para participar ativa e conscientemente do jogo democrático. Logo, o indivíduo que 

                                                           
68

 “A partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal foi profundamente 

modificada, deixando de ser eminentemente legisladora em pró das liberdades públicas, para se tornar 

mais ativa com a missão de transformar a realidade social. Em decorrência, não só a administração 

pública recebeu a incumbência de criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins 

constitucionalmente delineados, como também, o Poder Judiciário teve sua margem de atuação ampliada, 

como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento dos objetivos constitucionais. Assegurar um 

mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais, dentre os quais a educação e a 

saúde, é escopo da República Federativa do Brasil que não pode ser condicionado à conveniência política 

do administrador público. [...] A omissão injustificada da administração em efetivar as políticas públicas 

constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana não deve ser assistida 

passivamente pelo Poder Judiciário. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido." (REsp 

1.041.197/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25.8.2009, DJe 16.9.2009. 
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não recebe as garantias materiais mínimas de existência digna, consequentemente, não 

terá forças para lutar pelos seus direitos.  

Assim, parece contraditório falar-se que a Constituição assegura um mínimo 

existencial e por outro lado determina que os direitos fundamentais devam ser aplicados 

buscando a sua máxima efetividade. E que ainda, em casos de restrições (legais ou 

fáticas) assegura o ordenamento constitucional que o núcleo ou conteúdo essencial do 

direito fundamental seja preservado. Ocorre um paradoxo explicitado na nossa 

Constituição: existe uma preocupação latente em se proteger as condições de vida do 

povo, porém, os meios para alcance do bem com estão engessados pela baixa 

aplicabilidade das normas com caráter social. 

Com efeito, o tema da aplicabilidade das normas de direitos sociais, que 

detalharemos a seguir, suscita todas essas questões, já que se está diante de direitos que 

exigem recursos especialmente materiais de ordem econômico-financeira para serem 

concretizados. 

 

5.2 A eficácia das normas de direitos sociais 

Para que o direito seja um verdadeiro conjunto de normas que regula a vida 

em sociedade, tal como previa Rousseau (1999) na obra “Do Contrato Social”, é 

necessário que ele tenha um mínimo de eficácia; ou seja, que tenha, ao menos, uma 

diminuta possibilidade de aptidão para produção de efeitos no mundo fático.  

O sistema e o ordenamento jurídico possuem uma interligação indissociável, 

o que se origina da coexistência de normas de comportamento e de normas de estrutura 

ou de competência descrita por Bobbio (1997). O ordenamento jurídico é, assim, um 

conjunto uno de normas jurídicas tidas como válidas dentro de um sistema específico, 

delimitado no tempo e no espaço. 

A típica doutrina de Teoria Geral do Direito hodiernamente parece descartar 

a hipótese de normas jurídicas inexistentes, tratando basicamente dos conceitos de 

invalidade e ineficácia. Todavia, a existência e a validade
69

 de uma norma jurídica, de 

                                                           
69

 “Para que algo valha é preciso que exista. Não tem sentido falar-se de validade ou invalidade a respeito 

do que não existe. A questão da existência é questão prévia. Somente depois de se afirmar que existe é 

possível pensar-se em validade ou invalidade. Nem tudo que existe é suscetível de a seu respeito discutir-
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uma forma geral, não acarreta sua eficácia, conceito do mundo dos fatos que depende da 

observância e cumprimento da norma por parte daqueles cujo comportamento o 

comando normativo pretende disciplinar. 

Passando para analise da eficácia, tem-se que esta é independente da 

validade e também pressupõe a existência, daí ser possível uma norma, ato jurídico, ou 

fato jurídico ser invalido e eficaz ou válido e ineficaz.  

José Afonso da Silva (2000, p.64), ao citar a lição positivista de Kelsen, 

diferencia a vigência da eficácia da norma:  

O normativismo distingue, com precisão, a vigência da eficácia. A lição de 

Kelsen é bastante clara a esse respeito. A vigência da norma, para ele, 

pertence à ordem do dever-ser, e não à ordem do ser. Vigência significa a 

existência específica da norma; eficácia é o fato de que a norma é 

efetivamente aplicada e seguida; a circunstância de que uma conduta humana 

conforme à norma se verifica na ordem dos fatos. 

 

Aurora Tomazini de Carvalho (2013, p.673) argumenta que: 

Seria um contra sentido dizer que atos nulos ou anuláveis (constituídos em 

desacordo com as regras que o fundamentam) não produzem efeitos na 

ordem jurídica. Tanto produzem que ensejam relações jurídicas, atribuindo 

direitos e deveres correlatos entre dois ou mais sujeitos. Uma prova disso é 

que a nulidade (absoluta ou relativa) deve ser arguida e constituída. Há 

sempre necessidade de se expedir outra linguagem competente para que tais 

direitos e deveres deixem de existir no ordenamento. (...) Partindo desta 

premissa, se há produção de efeitos tanto no ato nulo (nulidade absoluta) 

como no ato anulável (nulidade relativa), temos que admitir que mesmo os 

atos não constituídos nos termos da lei que os fundamentam possuem eficácia 

até que sejam “desconstituídos” por uma linguagem competente. Neste 

sentido, considerar que a validade da norma está relacionada à adequação 

material ou formal importa afirmar que uma regra pode ser inválida e, ao 

mesmo tempo, produzir efeitos no sistema enquanto não desconstituída 

juridicamente. 

 

Os direitos fundamentais têm dupla dimensão: primeiro, são direitos 

objetivos - eis que, para além de estarem positivados na ordem jurídica e como tal 

geram um dever estatal de proteção e promoção e vinculam os poderes públicos - 

pertencem a toda a coletividade e segundo, constituem ainda direitos subjetivos, 

                                                                                                                                                                          
se se vale, ou se não vale. Não se há de afirmar nem de negar que o nascimento, ou a morte, ou a avulsão, 

ou o pagamento valha. Não tem sentido. Tão pouco a respeito do que não existe: se não houve ato 

jurídico, nada há que possa ser válido ou inválido. Os conceitos de validade ou invalidade só se referem a 

atos jurídicos, isto é, a atos humanos que entraram (plano de existência) no mundo jurídico e se tornaram, 

assim, atos jurídicos.” (MIRANDA, 1983. p.6-7.) 
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titularizados individualmente e sindicáveis perante os poderes públicos e particulares e 

ainda justiciáveis, ou seja, exigíveis perante o poder judicial. 

A dimensão subjetiva, que à partida é aquela que maior complexidade 

confere à problemática dos direitos fundamentais sociais, e que norteia e perpassa todo 

o presente ensaio, sustenta-se em dois argumentos com base em Alexy (2002, p. 503-

506): a finalidade precípua dos direitos fundamentais reside na proteção do indivíduo e 

não da coletividade, ao passo que a perspectiva objetiva consiste, em primeira linha, 

numa espécie de reforço da proteção jurídica dos direitos subjetivos; e o argumento de 

otimização ou de caráter principiológico dos direitos fundamentais, pelo qual, o 

reconhecimento de um direito subjetivo significa um grau maior de realização do que a 

previsão de obrigações de cunho meramente objetivo. 

As normas constitucionais veiculadoras dos direitos sociais são plasmadas 

nas constituições, sobretudo, com caráter aberto (aqui não no sentido de atipicidade, 

mas de configuração aberta, principiológica, incompleta, com baixa densidade jurídica), 

dependentes para sua efetivação da concretização legislativa, administrativa ou, em 

ultima ratio, judicial. Em suma, dada a sua maior incompletude dependem da 

conformação do intérprete constitucional para serem aplicadas. 

São essencialmente normas constitucionais de aplicabilidade indireta ou 

mediata e de eficácia reduzida ou ainda, normas de eficácia contida, de aplicabilidade 

direta e imediata, todavia, possivelmente não-integral, pela restrição que tais normas 

podem sofrer quando integralizadas, sobrevindo lei. 

É de salientar, contudo, que todas as normas constitucionais consagradoras 

de direitos fundamentais, inclusive as veiculadoras de direitos sociais, possuem eficácia 

mínima ou negativa, que impede que o legislador aniquile o núcleo ou conteúdo 

essencial do direito fundamental. Por outro prisma, o constituinte pode ainda inscrever 

tais direitos como programas e metas por meio das denominadas normas programáticas 

(não meramente programáticas) a serem atingidos pelo estado e pela sociedade, por 

meio da formulação, implementação e execução de políticas públicas. É o que ocorre 

com muitas normas da CF/88 acerca do direito à saúde, educação, previdência social, 

dentre outros. Nada obstante tais direitos comporem o catálogo de direitos sociais (art. 

6º, capítulo II, Título II, dos Direitos e Garantias Constitucionais, CF/88), o são “na 

forma da Constituição”. 
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Segundo Novais (2003, p.126-132), há direitos que, por serem fática e 

juridicamente realizáveis, cuja observância depende apenas da vontade política do 

Estado e há direitos que dependem de fatores que o Estado em grande medida não 

domina. Estes últimos, os direitos sociais: 

não constituem na esfera jurídica do titular um espaço de autodeterminação 

no acesso ou fruição de um bem jurídico, mas antes uma pretensão, sob a 

reserva do possível, a uma prestação estatal, de conteúdo indeterminado e 

não diretamente aplicável, sendo o correspondente dever que é imposto ao 

Estado de realização eventualmente diferida no tempo. 

 

No que concerne aos direitos sociais, o cerne da questão é o seu caráter 

prestacional pelo Estado. A definição de direitos sociais, habitualmente sustentada na 

literatura nacional e estrangeira em geral, é a que eles seriam apenas os direitos que 

apresentam como objeto a garantia de uma prestação material do Estado no campo da 

realização da justiça social, notadamente para assegurar níveis mínimos de liberdade e 

igualdade real, que apenas podem ser alcançados pela compensação das desigualdades 

sociais. 

Vale ressaltar que direitos sociais prestacionais referem-se aos direitos 

sociais que demandam uma prestação material por parte do Estado. Assim, as liberdades 

sociais, como o direito à greve, por exemplo, não estariam inseridas nesta categoria, 

pois sua efetivação não está vinculada prioritariamente a uma prestação positiva por 

parte do Estado. Estão inseridos na categoria de direitos sociais prestacionais, por 

exemplo, a maioria dos direitos inseridos no art. 6º da CF/88, que assim dispõe: 

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

A Constituição brasileira de 1988 contém uma cláusula de otimização ou de 

máxima eficácia dos direitos fundamentais, pela qual, tais direitos devem ser 

interpretados buscando uma realização ótima da norma, com especial aplicação às 

normas constitucionais de direitos sociais, que são dependentes de integração, sobretudo 

legislativa, para terem aplicabilidade (normas de eficácia limitada ou reduzida). 

Para Krell (2003), seriam os direitos fundamentais do homem-social dentro 

de um modelo de Estado que tende cada vez mais a ser social, dando prevalência aos 
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direitos  coletivos  antes  que  aos  individuais.  Assim, o Estado  deve  definir,  executar  

e implementar, conforme as circunstancias, as chamadas "políticas públicas" - de 

educação, saúde,  assistência,  previdência,  trabalho,  habitação  -  que  facultem  o  

gozo  efetivo  dos direitos constitucionalmente protegidos. 

A cláusula de aplicabilidade direta dos direitos e liberdades fundamentais 

inscrita no art. 5º § 1º, CF (“As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata.”), conforme entendimento da doutrina majoritária 

que perfilhamos, aplica-se aos direitos fundamentais sociais como postulado de 

maximização de tais direitos, no sentido da máxima realização possível dos direitos 

sociais. Esse mandado de otimização do postulado da maximização dos direitos 

fundamentais também se traduz em vinculação dos poderes públicos – legislativo, 

executivo (administração e governo) e judiciário - à sua efetivação. 

Por serem dependentes, na sua esmagadora maioria, de mediação da lei, o 

legislador detém a primazia na configuração dos direitos fundamentais sociais e ao juiz 

cabe o controle e em última análise a sua concretização quando não realizada pelo 

legislador ou não efetivada pelo administrador público ou ainda realizada de forma 

inadequada ou insuficiente. 

Entretanto, o ranço de que as normas de direitos sociais possuem um 

conteúdo programático dificulta a sua aplicação pratica.
70

 O que se pode perceber é que 

muitas das normas referentes aos direitos sociais não são observadas como 

imediatamente aplicáveis, devido à imprecisão com que foram elaboradas e ao objeto de 

seus comandos, demasiadamente abertos. Surge, então, o problema da eficácia de tais 

normas. Extrair um núcleo de direitos subjetivos imprescindíveis à obtenção de uma 

vida digna do imenso catálogo dos direitos sociais prestacionais constitui-se no 

propósito básico do estudo referente ao mínimo existencial.
71

 

                                                           
70

 “O problema que se coloca agudamente na doutrina recente consiste em buscar mecanismos 

constitucionais e fundamentos teóricos para superar o caráter abstrato e incompleto das normas 

definidoras de direitos sociais, ainda concebidas como programáticas, a fim de possibilitar sua 

concretização prática.” (SILVA, 1999, p.140). 
71

 “[...] todos os direitos sociais são fundamentais, tenham sido eles expressa ou implicitamente 

positivados, estejam eles sediados no Título II da CF (dos direitos e garantias fundamentais) ou dispersos 

pelo restante do texto constitucional ou mesmo que estejam (também expressa e/ou implicitamente) 

localizados nos tratados internacionais regularmente firmados e incorporados pelo Brasil.” (SARLET, 

2006, p.560). 
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Vale transcrever as lições do Prêmio Nobel de Economia, o indiano 

Amartya Sen (1999, p.18): 

O desenvolvimento requer se removam as principais fontes de privação de 

liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 

destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos (...). Às 

vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a 

pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de 

obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a 

oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a água 

tratada ou saneamento básico. Em outros casos, a privação de liberdade 

vincula-se estreitamente à carência de serviços públicos e assistência social, 

como, por exemplo, a ausência de programas epidemiológicos, de um sistema 

bem planejado de assistência médica e educação ou de instituição eficazes 

para a manutenção da paz e ordem locais. Em outros casos, a violação da 

liberdade resulta diretamente da negação de liberdades políticas e civis por 

regimes autoritários e de restrições impostas à liberdade de participar da vida 

social, política e econômica da comunidade. 

 

A esses direitos fundamentais correspondem obrigações do Estado de tutelá-

los. Essas obrigações conformam as garantias do cidadão, instituídas contra os poderes 

e as maiorias, sendo contra a utilidade geral.
72

 

As normas constitucionais veiculadoras de direitos sociais não constituem 

normas meramente programáticas, no sentido de destituídas de eficácia jurídica e, 

portanto, exigibilidade, tampouco podem ser tomadas no sentido de meros apelos 

políticos ao legislador e/ou ao administrador e assim não justiciáveis. 

Os direitos sociais
73

, por sua própria natureza, invocam do poder político 

uma demanda de recursos para sua aplicabilidade plena, o que gera fortes pressões 

ideológicas e envolve escolhas políticas determinantes para conseguir alcançar o ideal 

de uma sociedade livre, justa e solidária
74

, objetivo consagrado na atual Carta Magna.  

                                                           
72

 Neste sentido, conforme DWORKING, em que se sustenta o caráter antiutilitarista dos direitos 

fundamentais, se por “utilidade” entendermos a utilidade geral. O problema   emerge   justamente  quando   

o   exame   da   aplicação   de   norma concretizadora de direito fundamental em um caso concreto –

análise da compressão do direito fundamental – é sustentado por um juízo de proporcionalidade 

utilitarista, isto é, enviesado a maximizar a salvaguarda do bem coletivo ou a proteção do interesse 

coletivo, mediante o sacrifício do direito fundamental. Na perspectiva do utilitarismo, a proporcionalidade 

não toca, de fato, na necessidade de intervenção no direito fundamental em favor do interesse da 

comunidade. Antes, partindo da premissa utilitarista de que a máxima felicidade para o maior número 

justifica a restrição do direito individual, a proporcionalidade leva ao reconhecimento ou reafirmação do 

direito individual na medida em que sirva como instrumento da maior satisfação coletiva. 
73

 Oliveira entende que: os direitos protetivos dos seres humanos inicialmente eram denominados 

“direitos do homem”. Posteriormente, por serem inseridos nas Constituições dos Estados, passaram a ser 

conhecidos por “direitos fundamentais”. Por fim, quando foram previstos e, tratados internacionais, 

receberam a designação de “direitos humanos.” (OLIVEIRA, 2000. p. 13). 
74

 Constituição Federal de 1988, art. 3º. 
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É oportuno suscitar uma questão levantada por Bobbio (2003, p. 141-142): 

 

Qual a finalidade da ação política? Remota à Antiguidade, tendo sido 

transmitida durante séculos até chegar aos nossos dias, a afirmação de que a 

finalidade da política é o bem comum, entendido como bem da comunidade, 

diferente do bem pessoal dos indivíduos que a formam. A distinção entre 

bem comum (bonum comune) e bem dos indivíduos (bonum proprium) é a 

mesma que, entre outras coisas, emprega-se desde Aristóteles para distinguir 

as boas e as más formas de governo: o bom governo é o que se preocupa com 

o bem comum; o mau inclina-se ao bem próprio, vale-se do poder para 

satisfazer interesses pessoais. Está distinção sempre é válida: para julgar a 

ação do homem político, o homem comum serve-se o mais das vezes de um 

critério que se baseia na contraposição entre interesse público e interesse 

privado. Mas, precisamente porque esta distinção é útil para diferenciar as 

formas boas de governo e as más, também não serve para caracterizar a 

política como tal [...] 

Uma saída para esta dificuldade consiste em distinguir o bem comum – que 

pode permanecer indeterminado, pois varia conforme o tempo, o lugar e os 

diferentes regimes – e o bem que todos os indivíduos reunidos em 

comunidade política compartilham. Este último pode ser chamado de 

objetivo mínimo de qualquer Estado, ou seja, aquele propósito que, se não for 

alcançado, faz com que o Estado deixe de existir ou se dissolva. 

 

Sem adentrar no debate tormentoso entre Direitos do Homem, Direitos 

Humanos, Direitos Fundamentais do Homem e do Cidadão
75

, algo que pode ser 

considerado consenso entre os estudiosos e pesquisadores, é a necessidade de proteção 

aos direitos fundamentais
76

; visto que violações a tais direitos são recorrentes no 

milênio atual.  

O uso amplo da liberdade individual acabou por desequilibrar a sociedade 

ocidental, criando enormes injustiças sociais. Os direitos de segunda dimensão, também 

conhecidos como direitos positivos ou direitos de prestação, exigem do Estado uma 

atitude positiva, garantidora de um patamar civilizatório mínimo, ideário da igualdade, 

não mais no contexto de deixar de fazer alguma coisa, e sim na exigência de que o 

poder público deve atuar em favor do cidadão. 

                                                           
75

 Em relação aos vocábulos Direitos do Homem, Direitos Humanos e Direitos Fundamentais ocorre um 

grande debate na doutrina. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em seu artigo 2º, aliada a 

obra Os Direitos do Homem (1791), de Thomas Paine, contribuiu para difundir no plano normativo e 

doutrinário a expressão “direitos do homem”. Entretanto, , segundo o doutrinador Luño, os direitos 

fundamentais e os direitos humanos não se diferem apenas pela suas abrangências geográficas, mas 

também pelo grau de concretização positiva que possuem, ou seja, pelo grau de concretização normativa.  
76

 Os direitos fundamentais passaram por um processo evolutivo acumulativo, podendo, por essa razão, 

serem classificados em gerações ou dimensões, Bonavides assevera que a palavra dimensão tem 

vantagem lógica equalitativa sobre o termo geração, podendo este ser confundido com a ideia de sucessão 

cronológica: “Os direitos fundamentais passaram na ordem institucional a manifestar-se em três gerações 

sucessivas, que traduzem sem dúvida um processo cumulativo e qualitativo, o qual, segundo tudo fez 

prever, tem por bússola uma nova universalidade: a universalidade material e concreta, em substituição da 

universalidade abstrata e, decerto modo, metafísica daqueles direitos, contida no jusnaturalismo do século 

XVIII.” (BONAVIDES, 2006. p.562-563.) 
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Bobbio (2003, p.143), ao apregoar o objetivo mínimo de qualquer Estado, 

suscita a questão da relação de forças entre os diversos atores políticos e a sociedade e a 

busca pelo bem comum:  

 

Acima do objetivo mínimo, que é o pressuposto para o nascimento da 

comunidade política, a dificuldade em determinar em que consiste o bem 

comum – pense-se, por exemplo, nas decisões que todo governo deve tomar 

em matéria de política educacional, religiosa, econômica, militar etc. – 

depende do fato de que as alternativas possíveis são muitas; preferir uma em 

detrimento de outra depende, por sua vez, da relação de forças entre os 

diversos grupos políticos e dos procedimentos adotados ao se tomarem 

decisões obrigatórias para a coletividade, que são decisões propriamente 

políticas. Em uma sociedade fortemente dividida em classes opostas, é 

provável que o interesse da classe dominante, apresentado como interesse 

coletivo, seja assumido e sustentado por meio da coação. Em uma sociedade 

pluralista e democrática, na qual as decisões coletivas são tomadas por 

maioria (dos cidadãos ou de seus representantes), considera-se interesse 

coletivo o que foi aprovado por essa maioria; trata-se, porém, de uma simples 

presunção, baseada mais em uma convenção útil do que em argumentos 

racionais.  

 

A questão nevrálgica envolvendo a sociedade civil e o Estado permeia a 

efetivação dos direitos sociais: direitos ao trabalho, à saúde e à educação; sendo o titular 

de tais direitos o indivíduo e o sujeito passivo o Estado, pois na dinâmica entre 

governados e governantes este assume a responsabilidade de atendê-los. 

Celso Lafer (1988, p. 127-128) afirma que estes direitos: 

 

[...] podem ser encarados como direitos que tornam reais direitos formais: 

procuram garantir a todos o acesso aos meios de vida e de trabalho num 

sentido amplo, impedindo, desta maneira, a invasão do todo em relação ao 

indivíduo, que também resulta da escassez dos meios de vida e de trabalho. 

 

Paulo Bonavides (2006, p. 562-563) evidencia o forte conteúdo social de 

tais direitos: 

[...] passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram 

eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem 

do Estado determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por 

exiguidade, carência ou limitação essencial de meios e recursos. 

 

É necessário ressaltar que a característica prestacional positiva dos direitos 

sociais trazem à tona um ponto de discussão altamente complexo: o custo de efetivação 
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de tais direitos
77

, visto que os direitos sociais, de obrigações positivas, dependem de 

recursos
78

, porque atrelados às políticas públicas de governos, portanto, de garantia 

diferenciada, conforme Marmelstein (2005, p. 60): 

 

É um grande erro pensar que os direitos de liberdade são, em todos os casos, 

direitos negativos, e que os direitos sociais e econômicos sempre exigem 

gastos públicos. Na verdade, todos os direitos fundamentais possuem uma 

enorme afinidade estrutural. Concretizar qualquer direito fundamental 

somente é possível mediante a adoção de um espectro amplo de obrigações 

públicas e privadas, que se interagem e se complementam, e não apenas com 

um mero agir ou não agir por parte do Estado. 

 

É latente e falaciosa a questão da onerosidade e escassez
79

 de recursos para 

efetivação dos direitos sociais através de políticas públicas; visto que os direitos de 

liberdade, os direitos negativos clássicos, geram custos financeiros significativos, de 

modo que um condicionamento econômico e financeiro não é exclusivo dos direitos 

sociais. Por ora, o que se questiona trata da escolha de interesses que devem ser 

protegidos pela lei ou, ainda, como esta lei – civil law, deve adjudicar determinado 

valorem detrimento de outro; mormente, se considerado que referido valor decorre, 

também e em grande parte, ainda que não exclusivamente, de escala quantitativa 

verificável em mercado; portanto, proveniente da superação do problema econômico da 

escassez. 

                                                           
77

 “O direito é, então, um importante elemento na conformação da sociedade e sua orientação à 

maximização da riqueza e otimização de sua distribuição. Analisar o Direito conforme critérios e métodos 

econômicos nada mais é do que procurar elabora-lo, interpreta-lo e aplica-lo de modo a alcançar a 

eficiência econômica, entendida esta como a maximização na geração e distribuição dos recursos 

materiais disponíveis em uma dada comunidade, (...) Assim, a análise e aplicação do Direito de forma 

economicamente eficiente (ou seja, com o objetivo de maximização da riqueza) é não apenas possível, 

mas é também uma exigência da Constituição Federa de 1988, que a elevou, como se vê, à posição de um 

dos objetivos fundamentais da República.” (PIMENTA, 2006. p. 24-25).   
78

 As bases do movimento da Análise Econômica do Direito (AED) encontram-se nos economistas da 

Escola Clássica, mormente, Adam Smith. Alguns autores acham por bem dividir o movimento em “new 

low and economics” e “old low and economics”, sendo que, a referência temporal é o renomado artigo 

“The Problem of the Social Cost” de Ronald Coase. Pode-se afirmar que esta famosa obra de Ronald 

Coase, acima mencionada, calcava-se em temas notavelmente econômicos, tais como o custo social e os 

efeitos externos ocasionados pelo exercício da atividade econômica, possibilitando a inteiração entre o 

mundo jurídico e o mundo econômico. 
79

 Por oportuno, há que se mencionar também o trabalho desenvolvido por Guido Calabresi, professor da 

Universidade de Yale. Sua obra recebeu o nome de “Some Thoughts on risk distribution and Law of 

Torts”. Nessa obra de Calabresi, procurou-se demonstrar a importância da análise dos impactos 

econômicos quando da alocação de recursos, visando-se a regulação da responsabilidade civil no âmbito 

legislativo ou judicial. Assim, incutiu-se expressamente a análise econômica em questões jurídicas, além 

de cotejar como seria a alocação de recursos num ambiente de escassez, em sua obra “Tragic Choices”. 
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Cornejo (2002, p. 261-262) ressalta a importância da implementação de 

políticas públicas específicas, que se tornem concretas e realizem mudanças no seio da 

sociedade, resvalando diretamente na questão da democracia representativa.  

 

De este modo, la Política se localiza y fomenta la participación directa de los 

grupos involucrados dejando en un segundo plano los fenómenos de 

representación general, que como máximo asumen un papel de legitimación 

global de lo actuado. Así, la Política juega en el ámbito de los electorados de 

masa en torno a alternativas simplificadas, con el objetivo de movilizar 

compromisos respecto de valores y de formar consenso construyendo 

coaliciones entre intereses. En cambio, el área de las políticas se caracteriza 

por la indeterminada complejidad sustantiva de las tareas de gobierno y la 

dificultad de “guiar sistemas complejos mediante secuencias de 

intervenciones vinculadas a objetivos específicos, dentro de períodos 

estimables con una buena aproximación”. Es el terreno de la fragmentación y 

del caso concreto, donde se mezclan intereses y las relaciones y roles se 

hacen móviles, con el Estado y las Administraciones Públicas rechazando el 

papel que los configura como actores unitarios, imparciales y perseguidores 

del interés general y sectorializando su intervención a través de la 

fragmentación. 

En análisis de las políticas públicas, hoy preponderante en el ámbito de la 

ciencia política, intenta expresar el fenómeno del pluralismo del poder con un 

proceso político compuesto de diferentes grupos e individuos con distintos 

niveles de recursos y protagonismo y de influencia sobre las decisiones. Este 

proceso de enfoque sobre las políticas públicas no depende de una opción 

metodológica arbitraria, sino  que obedece a la misma estructura de las 

sociedades plurales contemporáneas con su organización fragmentaria y de 

difícil reconducción a la unidad. Ello y la búsqueda de eficacia de la acción 

pública como criterio legitimador fortalece la estructuración de la acción 

política en sectores compartimentalizados que buscan satisfacer la compleja 

gama de pretensiones participativas de los distintos grupos sociales.  

 

Portanto, o que se propõe é uma mudança paradigmática nos contornos de 

efetivação dos direitos sociais. Apesar dos custos existirem, a sociedade já tomou 

conhecimento que a resposta da questão “em que investir?” é basicamente uma questão 

de escolha. John Rawls assinala a importância de se promover a justiça como equidade, 

ressaltando que os valores sociais como liberdade e oportunidade, renda e riqueza, e as 

bases sociais da autoestima devem ser distribuídos igualitariamente, a não ser que a 

distribuição desigual de um ou todos esses valores traga vantagens para todos e não 

levar como único critério razoável o utilitarismo, no qual consiste em levar em conta as 

preferências individuais. 

A noção de efetividade de prestações positivas do Estado deve ser uma 

construção coletiva, de cidadãos livres e iguais, quanto no sentido de que ele deve 

possibilitar, por meio dos bens sociais primários, o desenvolvimento de todos. 
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5.3 A eficácia vertical dos direitos fundamentais 

A história aponta o poder público como destinatário precípuo das 

obrigações decorrentes dos direitos fundamentais. Os desdobramentos originados pelas 

crises sociais e econômicas do século XX, entretanto, tornaram evidente a nova tarefa 

do estado de preservar a sociedade civil dos perigos de deterioração criados por ela 

própria. Tal fenômeno se demonstra similar àquele visualizado por Hobbes, designado 

pela expressão: homo homini lupus.  

A percepção de que a força vinculante e a eficácia imediata aposta no art. 5º, 

§ 1º da CF/1988, são inerentes aos direitos fundamentais, reforça a ideia de que os 

direitos fundamentais não podem deixar de ter aplicação na seara do Direito.  

A doutrina aponta duas vertentes de eficácia dos direitos fundamentais: a 

eficácia vertical e horizontal. 

Entende-se por eficácia vertical dos direitos fundamentais a limitação 

imposta pelo ordenamento jurídico à atuação dos governantes em relação aos 

governados, na medida em que se reconhece que entre eles há uma relação vertical de 

poder, ou seja, de um lado o Estado (mais forte) e de outro lado o indivíduo (mais 

fraco). 

Agora o Estado é chamado a intervir na sociedade para garantir a igualdade, 

afinal, os direitos de segunda geração constituem direitos a uma prestação positiva 

(status positivo de Jellinek
80

).  

Andreas Krell (2002, p. 19-20) enfoca que:  

Os Direitos Fundamentais Sociais não são direitos contra o Estado, mas sim 

direitos através do Estado, exigindo do poder público certas prestações 

materiais. São os Direitos Fundamentais do homem-social dentro de um 

modelo de Estado que tende cada vez mais a ser social, dando prevalência 

aos interesses coletivos antes que aos individuais. O Estado, mediante leis 

parlamentares, atos administrativos e a criação real de instalações de serviços 

públicos, deve definir, executar e implementar, conforme às circunstâncias, 

as chamadas ‘políticas sociais’ (de educação, saúde, assistência, previdência, 

trabalho, habitação) que facultem o gozo efetivo dos direitos 

constitucionalmente protegidos.  

                                                           
80

 Teoria dos quatro status de Jellinek (Teoria General del Estado, p. 306 et seq): Negativo (fazer tudo 

que a lei não proíbe); Positivo (exigir do Estado aquilo a que está obrigado); Ativo (participar das ações 

do Estado); Passivo (acatar as ações do Estado). Tese que também é seguida por José Carlos Vieira de 

Andrade em relação aos direitos fundamentais: Direitos de defesa; Diretos a uma prestação; Direitos de 

participação. 
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É inegável que a eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais a prestações 

materiais está condicionada aos recursos públicos disponíveis. Porém, é certo que 

muitos autores e juízes não aceitam, até hoje, a obrigação do Estado de promover 

diretamente prestações individuais a pessoas que necessitam de alguma atividade 

relativa à saúde, educação, moradia ou alimentação, não reconhecendo os direitos 

sociais como condições da justiça social no país, deixando de dar a tais direitos a 

aplicação adequada.  

No entanto, a escassez de recursos orçamentários não pode ser obstáculo 

para a garantia dos direitos sociais, como condições essenciais a existência humana. 

Tentando responder a essa intrincada questão, diz-se que os recursos públicos 

disponíveis deverão ser aplicados prioritariamente no atendimento de fins considerados 

essenciais pela Constituição, bem como de seus objetivos fundamentais, sendo 

necessário identificar quais são as prioridades apontadas pela Lei Maior. 

Quanto dinheiro o Estado não gasta para manter toda uma estrutura 

administrativa e judiciária para salvaguardar o direito de propriedade de particulares? A 

questão nevrálgica é saber o motivo pelo qual o mesmo montante financeiro não é 

reservado para a efetivação de políticas públicas voltadas para os direitos sociais. 

Ingo Sarlet (2006), ao estudar a eficácia dos direitos fundamentais, também 

aponta para a necessidade de reconhecimento de certos direitos subjetivos a prestações 

ligados aos recursos materiais mínimos para a existência de qualquer indivíduo. A 

existência digna, segundo ele, também estaria intimamente ligada à prestação de 

recursos materiais essenciais, devendo ser analisada a problemática do salário mínimo, 

da assistência social, da educação, do direito à previdência social e do direito à saúde.  

Outra característica dos direitos sociais é a relevância do conteúdo 

econômico, pois demandam recursos públicos disponíveis para que sejam 

concretizados. Para que o Estado assegure o acesso à saúde e à educação, por exemplo, 

é necessário que haja recursos financeiros que o possibilitem agir. 

A permanente tensão entre a realização dos direitos sociais e os recursos 

públicos disponíveis torna-se ainda mais visível e crítica em países como o Brasil. A 

questão da alocação de recursos transforma-se, portanto, como constatado pela doutrina, 
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em escolhas trágicas, em que optar pela realização de uma determinada despesa importa 

reduzir ou suprimir recursos para uma outra atividade. 

Considerando o objetivo maior dos direitos sociais, que é a efetivação da 

igualdade material, convém transcrever, neste momento, o valioso apontamento de José 

Eduardo Faria (1998, p.105) sobre o tema: 

(...) os direitos sociais não configuram um direito de igualdade, baseado em 

regras de julgamento que implicam um tratamento uniforme; são, isto sim, 

um direito das preferências e das desigualdades, ou seja, um direito 

discriminatório com propósitos compensatórios(...) 

 

A partir dos elementos acima delineados, podemos identificar os direitos 

fundamentais sociais de caráter prestacional como aqueles que visam à realização da 

igualdade no seu sentido material, de modo a propiciar aos indivíduos uma equalização 

de oportunidades de acesso aos bens da vida, com a consequente redução das 

desigualdades sociais. 

Entretanto, o ser humano quando se vê desamparado nos seus direitos mais 

básicos como saúde, educação, moradia, invoca a proteção jurisdicional para a defesa de 

um direito social. Sendo assim, o juiz poderá se deparar com uma determinada 

disponibilidade de recursos que, se confrontadas com as necessidades do Estado como 

um todo são escassas, gerando o conflito entre a efetivação de um direito fundamental 

social e a manutenção da saúde dos cofres públicos. 

 

5.4 Justiça social: base da ordem econômica e da ordem social 

O Livro V de "Ética a Nicômaco" de Aristóteles (2001, 1129a) é dedicado à 

justiça. O filósofo inicia declarando que a justiça é um meio termo e querendo 

identificar entre que extremo o ato justo é o meio termo.  Define a justiça como sendo  

"a  disposição  da  alma  graças  à  qual  elas  (as pessoas)  se  dispõem  a  fazer  o  que  

é  justo,  a  agir  justamente  e  a  desejar  o  que  é  justo".  A justiça (dikaiosyne) é a 

virtude que nos leva a desejar o que é justo (dikaion). 

Aristóteles é o primeiro a propor uma teoria sistemática da justiça. Ele 

subdivide o gênero justiça em duas espécies: justiça legal e justiça particular, sendo que  
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esta  é  subdividida  em  justiça  distributiva
81

  e  justiça  corretiva
82

. No primeiro caso, 

tem-se a justiça geral, no qual se diz que é um ato justo aquele que se exerce em 

conformidade com a lei. Ora, o objeto da lei são os deveres em relação à comunidade, 

isto é, a lei estabelece como devidas aquelas ações necessárias para que a comunidade 

alcance o seu bem, o bem comum. Além da justiça geral, que se orienta pela ideia de 

legalidade, tem-se a justiça particular, aquela em que o padrão do que é devido é dado 

pela noção de igualdade. 

Tomás de Aquino assume a teoria da justiça de Aristóteles e a desenvolve 

em três espécies: justiça legal, distributiva e comutativa. Sob o impacto da tendência 

igualitária que caracteriza a modernidade, os tomistas do século XIX, a partir da justiça 

legal tomista, desenvolvem o conceito de justiça social
83

, que encontra na "ética social 

cristã" (HÖFFE, 2003, p.101) do século XX, o principal instrumento de sua difusão no 

discurso político e nos textos constitucionais, como da Constituição brasileira de 1988. 

A justiça distributiva é a relação do todo às partes. Há a relação entre o que 

é comum e cada  uma  das   pessoas.   A  justiça   distributiva,   pois,   reparte   o   que   

                                                           
81

 A justiça distributiva é a justiça "que se exerce nas distribuições de honras, dinheiro e de tudo aquilo 

que pode ser repartido entre os membros do regime (politeia)."( ARISTÓTELES, 2001, V, 2, 1130b.) Na 

distribuição, considera-se portanto, uma qualidade pessoal do destinatário do bem ou encargo, apreciável 

segundo o regime adotado pela comunidade. Assim, na oligarquia, o critério de distribuição é a riqueza; 

na democracia, a condição de homem livre; na aristocracia, a virtude. A justiça distributiva rege-se por 

uma igualdade proporcional, isto é, a relação que existe entre as pessoas é a mesma que deve existir entre 

as coisas; em uma oligarquia, por exemplo, a participação nos benefícios da comunidade vai dar-se 

proporcionalmente à riqueza de cada cidadão. 
82

 De outro lado, tem-se a justiça corretiva. É "aquela que exerce uma função corretiva nas relações entre 

os indivíduos”.(Id., V, 2, 1131a.). Ela visa o restabelecimento do equilíbrio nas relações privadas, 

voluntárias (contratos) e involuntárias (ilícitos civis e penais). A igualdade buscada é a igualdade 

absoluta, expressa na equivalência entre o dano e a indenização. O sujeito deste restabelecimento da 

igualdade é o juiz: "Segue-se da ação cumprida por um e sofrida por outro, uma divisão desigual. O juiz 

tenta restabelecer a igualdade, concedendo algo à vítima (aquele que perdeu algo), e tirando alguma coisa 

do agressor (aquele que ganhou algo)." (Id., V, 4, 1132a.) 
83

 O desenvolvimento do conceito de justiça social no interior da tradição aristotélico-tomista recebe um 

grande impulso nas Encíclicas sociais da Igreja Católica. Nessas Encíclicas, opera-se uma "fusão" do 

aristotelismo com a ética cristã. Neste contexto, é absolutamente natural que a sua teoria da justiça 

universalize o ideal aristotélico do cidadão de uma sociedade escravocrata, o único beneficiário do "bem 

comum", para alcançar toda pessoa humana, coerente com a verdade evangélica da igualdade universal do 

gênero humano e a dignidade eminente de todos os seus membros. A Encíclica Quadragesimo anno de 

Pio XI, de 1931, é a primeira das Encíclicas sociais a utilizar o termo "justiça social". Ele é mencionado 

aí 7 vezes, nos parágrafos 57, 58, 71, 74, 88, 101 e 110. Nessa Encíclica, o conceito é em geral, aplicado à 

esfera econômica, para avaliar a distribuição de renda e riqueza. Contudo, embora o senso comum atribua 

aos trabalhadores somente o papel de beneficiários da justiça social, a justiça social tem a universalidade 

da justiça legal: todos têm obrigações em relação ao bem comum. Assim, "é contra a justiça social 

diminuir ou aumentar demasiadamente os salários em vista das próprias conveniências e sem ter em conta 

o bem comum". Os operários, na sua luta por melhores salários, devem estar atentos para que o mercado 

de trabalho não se veja encolhido por pretensões inviáveis economicamente: "os salários se regulem de tal 

modo, que o maior número de operários possa encontrar trabalho e ganhar o necessário para o sustento da 

vida." (PIO XI, 1991). 
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é   comum   de   maneira proporcional. Quando se distribui do bem comum aos 

membros da sociedade, cada um recebe o  que,  de  certo  modo,  é  seu.  A parcela  que  

compete  a  cada  um,  parcela  esta  proveniente  do bem comum, será tanto maior 

quanto maior for a preeminência dessa mesma parte no todo. Em justiça  distributiva,  

dá-se  a  alguém  tanto  mais  do  bem  comum  quanto  maior  for  sua preeminência na 

comunidade. 

Os princípios que vieram a orientar a vivência constitucional do texto de 

1988, muito dizem respeito às questões políticas, econômicas e sociais. Quanto à justiça 

social, como topologicamente inserida no topo das  “Ordens  econômica e social”, pode-

se dizer constituir em princípio orientador destas, que reza pela consideração do justo, 

enquanto parâmetro de “igualdade-social” à aferição da Justiça em sua modalidade 

social, ou seja, que combate a exclusão e o subdesenvolvimento, visto que a realidade 

social já dos tempos constituintes implorava pela correção das desigualdades sociais, da 

miséria e do subdesenvolvimento. 

Já no topo imediato da normatividade da justiça social, encontramos no 

título VII, da ordem econômica e financeira, primeiro, os princípios gerais da atividade 

econômica, no art. 170.  Aqui, vê-se a valorização do papel do trabalho humano, bem 

como a garantia da livre iniciativa, com o fim de assegura-ser a todos uma existência 

digna. Mais à frente, quanto à Ordem Social, art. 193, tem-se que: “A ordem social tem 

como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.” 

A sociedade brasileira, no seu elenco de direitos fundamentais 

constitucionais, explicitou uma determinada teoria dos bens que são devidos, por 

justiça, aos seus membros. Alguns bens são devidos todos, em virtude da absoluta 

necessidade para a plena realização humana (justiça social). Outros são devidos em 

virtude da posse de uma determinada qualidade (justiça distributiva). Outros ainda, 

dizem respeito às trocas entre os particulares (justiça comutativa). 

Não pode haver justiça particular entre sujeitos que já não sejam 

considerados como iguais de algum modo. As distribuições e trocas ocorrem no interior 

de uma comunidade onde as pessoas já se consideram como iguais, em alguma medida. 

Para concorrer a uma distribuição ou operar uma troca, o indivíduo já deve ser 

considerado como igual aos demais partícipes da distribuição e troca. Para ser, em ato, 

titular de um direito de justiça distributiva ou de justiça comutativa, o indivíduo já deve 
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ser considerado, em potência, como sujeito de direito. Em outros termos: para ser 

considerado como portador de um direito de uma igualdade atual, absoluta ou 

proporcional, o indivíduo já deve ser considerado como igual em um sentido mais 

básico.  

Assim, quando a Constituição, no seu art. 203, caput, introduz um 

mecanismo de justiça distributiva, "a assistência social será prestada a quem dela 

necessitar", o critério de necessidade, que conduz a uma desigualdade na destinação de 

recursos públicos (um receberá, outro não), foi feito a partir de uma igualdade básica: a 

pertença à comunidade política brasileira. Dentro desta é que se opera a diferenciação a 

partir da necessidade. Assim, cidadãos necessitados e cidadãos não-necessitados, iguais 

quanto à cidadania, são distinguidos conforme a necessidade. 

Esta igualdade básica, absoluta, é uma igualdade na dignidade. A 

dignidade
84

 é o conceito fundante da experiência jurídico-política contemporânea. A 

"dignidade da pessoa humana" é o termo que expressa o princípio subjacente à justiça 

social: a pessoa humana é digna, merecedora de todos os bens necessários para realizar-

se como ser concreto, visto; na justiça distributiva, considera-se o indivíduo no locus 

específico que ocupa no interior da comunidade. Na justiça social, ele é considerado 

simplesmente como uma pessoa humana membro da comunidade. 

 

 

 

 

                                                           
84

 Etimologicamente, dignidade vem do latim dignitas, adotado desde o final do século XI, significando 

cargo, honra ou honraria, título, podendo, ainda, ser considerado o seu sentido de postura socialmente 

conveniente diante de determinada pessoa ou situação. As primeiras vezes em que comparece em textos 

jurídicos, a palavra dignidade, ou mais propriamente, no plural como foi então mencionada, “dignidades” 

refere-se exatamente a cargos ou honrarias de que alguém se faz titular. Deste teor, por exemplo, o art. 7º 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, onde se tem que os cidadãos são 

“igualmente admissíveis a todas as dignidades, cargos e empregos públicos”. Verifica-se, pois, que, num 

primeiro momento, aquele uso afastou-se radicalmente do que constitui o seu conceito no âmbito da 

moral. A partir do século XVIII, porém, a dignidade da pessoa passa ser objeto de reivindicação política e 

embute o conceito que ainda hoje ostenta, referindo-se a uma condição que é essencialmente própria à 

pessoa humana. Quando retorna com novo conteúdo e contornos fundamentais no Direito contemporâneo, 

aquela palavra, referindo-se à pessoa humana, ganha significado inédito, qual seja, passa a respeitar à 

integridade e à inviolabilidade do homem, e não apenas tomados tais atributos em sua dimensão física, 

mas em todas as dimensões existenciais nas quais se contém a sua humanidade, que o lança para muito 

além do meramente físico. 
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5.5 O princípio da dignidade humana como princípio da valorização do trabalho 

Para Kant, o grande filósofo da dignidade
85

,a pessoa (o homem) é um fim, 

nunca um meio; como tal, sujeito de fins e que é um fim em si, deve tratar a si mesmo e 

ao outro
86

. Aquele filósofo distinguiu no mundo o que tem um preço e o que tem uma 

dignidade. O preço é conferido àquilo que se pode aquilatar, avaliar, até mesmo para a 

sua substituição ou troca por outra de igual valor e cuidado; daí porque há uma 

relatividade deste elemento ou bem, uma vez que ele é um meio de que se há de valer-se 

para a obtenção de uma finalidade definida. Sendo meio, pode ser rendido por outro de 

igual valor e forma, suprindo-se de idêntico modo a precisão a realizar o fim almejado. 

Dignidade, portanto, é aquilo que não pode ser quantificado, que não pode 

ser trocado. Dignidade é algo único, singular. 

A justiça humana, aquela que se manifesta no sistema de Direito e por ele se 

dá à concretude, emana e se fundamenta na dignidade da pessoa humana. Essa não se 

funda naquela, antes, é dela fundante. Dignidade é o pressuposto da ideia de justiça 

humana, porque ela é que dita a condição superior do homem como ser de razão e 

sentimento. Por isso é que a dignidade humana independe de merecimento pessoal ou 

social. Não se há de ser mister ter de fazer por merecê-la, pois ela é inerente à vida e, 

nessa contingência, é um direito pré-estatal.  

De conceito filosófico que é, em sua fonte e em sua concepção moral, a 

princípio jurídico a dignidade da pessoa humana tornou-se uma forma nova de o Direito 

considerar o homem e o que dele, com ele e por ele se pode fazer numa sociedade 

política. Por força da juridicização daquele conceito, o próprio Direito foi repensado, 
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 Immanuel Kant se sobressaiu por identificar na sociedade duas categorias dentro da sociedade – preço e 

dignidade. Para Kant, o preço seria um valor externo, de interesse particular em vista do mercado. Já a 

dignidade seria um valor moral (interno) de interesse geral. Como valor moral, a dignidade não encontra 

equivalente, não podendo ser substituída como se faz com a mercadoria. Desta observação advém a 

máxima Kantiana de que o homem é o fim e não meio para alcançar quaisquer fins. Na consagrada 

expressão de Kant “o homem, e em geral todo ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como 

meio para qualquer uso desta ou daquela vontade”. (KANT, 2000. p. 78). 
86

 A dignidade em Kant vai entrar como momento sintetizador entre a igualdade e a liberdade, 

respectivamente, entre a universalidade e a particularidade. A dignidade é, portanto, o momento da 

singularidade. Kant irá dizer: “O progresso aqui efetuasse como que pelas categorias da unidade da forma 

da vontade (universalidade dessa vontade), universalidade da matéria (dos objetos, i. é dos fins), e da 

totalidade do sistema dos mesmos”. (KANT, 2000. p.80). E isto só é possível quando consideramos os 

homens como fins em si mesmos, pois é só por meio desta consideração que se faz possível distribuir 

igualmente a liberdade entre os seres racionais. 
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reelaborado e diversamente aplicadas foram as suas normas, especialmente pelos 

Tribunais Constitucionais. 

A constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana não 

retrata apenas uma modificação parcial dos textos fundamentais dos Estados 

contemporâneos. Antes, traduz-se ali um novo momento do conteúdo do Direito, o qual 

tem a sua vertente no valor supremo da pessoa humana considerada em sua dignidade 

incontornável, inquestionável e impositiva, e uma nova concepção de Constituição.  

Como princípio fundamental ou estruturante é uma das normas jurídicas 

com a maior hierarquia axiológico-valorativa, pois constitui um valor que guia não 

apenas os direitos fundamentais, mas toda a ordem constitucional. Está colocada pelo 

sistema no patamar dos seus mais elevados escalões, precisamente para penetrar, de 

modo decisivo, cada uma das estruturas mínimas e irredutíveis, outorgando unidade 

ideológica à conjunção, que, por imposição dos próprios fins regulatórios que o direito 

se propõe implantar, organiza os setores mais variados da convivência social. 

Neste caminho, também não podemos deixar de relembrar a proposta de 

Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p. 60) para um conceito jurídico de dignidade da pessoa 

humana. Segundo este autor, podemos definir a: 

dignidade da pessoa humana como: [...] a qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor de mesmo respeito e consideração por 

parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 

direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos. 

 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é o núcleo essencial dos 

direitos fundamentais e a premissa fundamental do Estado Democrático de Direito, 

dessumindo-se como a fonte ética que confere unidade de sentido, de valor e de 

concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais. Não tem apenas a função de 

estabelecer direitos e deveres que assegurem uma vida saudável e justa. Muito mais do 

que isso, tem o dever de proporcionar situações em que o ser humano se desenvolva em 

um meio capaz de promover a sua integração e a evolução de sua dignidade. 
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Por ser uma norma jurídica de eficácia plena, o referido princípio pode ser 

aplicado independentemente de quaisquer outras providências legislativas. Todavia, em 

vista de sua generalidade, o intérprete deverá promover a sua densificação para aplicá-lo 

no caso concreto em nome do primado da unidade do ordenamento jurídico. 

A Carta das Nações Unidas, de 1945, traz em seu preâmbulo referência à 

dignidade da pessoa humana, afirmando-se que “nós, os povos das Nações Unidas, 

resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, 

no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé 

nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na 

igualdade do direitos dos homens e das mulheres, assim como nas nações grandes e 

pequenas...”.  

Em idêntica linha, a Declaração dos Direitos do Homem elaborada pela 

ONU, em 1948, inicia o seu preâmbulo afirmando que “considerando que o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os  membros da família humana e de seus 

direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo...”. Mais uma vez, pois, põe-se no frontispício de uma declaração o valor que 

enucleia a ideia de justiça que ao homem é devida numa convivência política.  

E no art. 1º daquela Declaração se tem que: “Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotados de razão e de 

consciência e devem agir uns para com os outros num espírito de fraternidade.”. 

A Constituição Federal de 1988, no título “Dos Princípios Fundamentais”, 

em seu artigo 1o, III, dispõe: 

Art. 1o - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamento:  

[...]  

III - a dignidade da pessoa humana. 

 

Neste dispositivo, a Constituição Federal assegura a dignidade do homem 

ou da mulher, tal como existem, da pessoa concreta, na sua vida real e cotidiana, que a 

ordem jurídica considera irredutível e insubstituível e cujos direitos fundamentais a 

Constituição Federal enuncia e protege. Não é de um ser ideal e abstrato. Em todo 
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homem e em toda a mulher estão presentes todas as faculdades da humanidade. Com o 

artigo acima disposto consagra- se expressamente a dignidade da pessoa humana como 

um dos fundamentos do nosso Estado democrático (e social) de direito (art. 1o, III, da 

Constituição Federal). 

A dignidade distingue-se de outros elementos conceituais de que se compõe 

o Direito, até porque esse traz em si a ideia da relação e toda relação impõe o sentido do 

partilhamento, conjugação e limitação. Diversamente disso, contudo, a dignidade não é 

partida, partilhada ou compartilhada em seu conceito e em sua experimentação. Ela não 

é como a igualdade, como o conhecimento racionalmente apreendido e trabalhado. 

Mostra-se no olhar que o homem volta a si mesmo, no trato que a si confere e no 

cuidado que ao outro despende. A dignidade mostra-se numa postura na vida e numa 

compostura na convivência. 

Dessa maneira, constata-se que o direito do trabalho é resultado de uma 

conquista humana proveniente da luta por melhores condições trabalhistas, a fim de 

resguardar a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a vedação à 

discriminação, bem como de buscar a igualdade substancial do hipossuficiente por meio 

de uma efetiva proteção
87

. 

A redução de um ser humano à condição de escravo importa destituí-lo de 

sua dignidade, e não de seus direitos trabalhistas. É óbvio que a dignidade deve ser 

entendida em seus dois aspectos – individual e social – e que, para a concretização da 

sua dimensão social, é necessário o respeito aos direitos fundamentais trabalhistas. 

A essência do trabalho escravo contemporâneo, e o que o torna tão 

repulsivo, é a ofensa ao substrato mínimo dos direitos fundamentais do homem: a 

dignidade da pessoa humana, em ambas as suas dimensões. É aquele labor que se 

desempenha com o rebaixamento da mão-de-obra a mera mercadoria descartável e 
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 “O modo e as circunstâncias em que o Direito do Trabalho surgiu, bem como a realidade social 

diferenciada na qual assenta, marcam naturalmente as suas regras e princípios próprios. Foi a situação 

jurídica dos trabalhadores subordinados que levou à criação de técnicas próprias para lhe dar resposta, 

isto é, de instrumentos específicos de proteção - máxime a liberdade sindical, a negociação coletiva e a 

greve, cujo conjunto é, na verdade, condição necessária de todas as outras liberdades dos trabalhadores. A 

relação laboral é ainda hoje, tal como ontem, uma relação de poder-sujeição, em que a liberdade de uma 

das partes aparece susceptível de ser feita perigar pelo maior poder econômico e social da outra. O 

trabalhador e o empregador são sujeitos de um contrato sui generis, um contrato que alicerça essa relação 

de poder-sujeição, daí derivando a necessidade de proteção da parte em relação à qual a sua liberdade e 

dignidade se podem encontrar em perigo face ao poder econômico do outro contraente”. (ABRANTES, 

2004. p. 409-431.). 
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donde o capitalista aufere seu lucro, principalmente, pela superexploração do homem-

trabalhador. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é a fórmula jurídico-normativa 

que impede a mercantilização do homem, conforme já anotado, porque com ele o 

sistema de Direito absorve um conteúdo ético axiomático, que impõe o respeito à 

igualdade humana e à singularidade da pessoa como dado universalmente sujeito ao 

respeito de todos.  

Com o acolhimento desse princípio, o Estado é obrigado a adotar políticas 

públicas inclusivas, ou seja, políticas que incluam todos os homens nos bens e serviços 

que os possibilitem ser parte ativa no processo socioeconômico e cidadão autor da 

história política que a coletividade eleja como trajetória humana. 

 

5.6 O valor social do trabalho 

Cabe destacar aqui o trabalho em seu caráter fundante do ser social, como 

atividade permanente e imanente da própria existência humana e elemento 

impulsionador para a dinâmica da vida em sociedade. Incidindo de forma decisiva no 

processo de ruptura do homem com seu meio natural
88

, constitui-se num elemento capaz 

de explicar o homem em seu caráter de complexidade. 

O trabalho possui uma trajetória, uma progressividade histórica. É possível, 

portanto, falarmos de uma história do trabalho, enquanto uma delimitação temática da 

história da humanidade. História do trabalho que expressa o fundamento último do ser 

social, que é a sua capacidade de transformar e criar o mundo natural e o mundo social, 

em direção da sua plena humanização. 
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 Os homens transformam a natureza e se transformam na mesma medida. Isto porque os homens podem 

refletir acerca da sua forma de agir e porque se comunicam e sistematizam as suas experiências sociais na 

forma de cultura, o que os diferencia, obviamente, dos animais. Desta forma os homens fazem a “história 

humana”, isto é, transformam a realidade natural e social, conforme a época e o lugar. Esta transformação 

tem sempre como ponto de partida a herança material e cultural das gerações anteriores, de maneira a 

incorporar (e/ou reformular), a recusar ou a criar novas práticas e conceitos à medida que avança o 

processo histórico.  

A ação do homem na natureza não é uma ação puramente exterior, conforme podemos averiguar 

empiricamente. A sua ação na natureza demanda um tipo de organização dele mesmo, de forma que o 

homem constrói estruturas sociais, pensamentos e valores que são, em última instância, materializações 

da construção da sua própria subjetividade. 
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As formas contemporâneas do trabalho, desde o trabalho informal até o 

trabalho que opera tecnologias de ponta, são expressões das necessidades da produção 

de mais-valia nesse momento em que predomina a produção destrutiva peculiar à crise 

estrutural do capital. Tanto as novas formas de articulação da concepção, do controle e 

da produção, como ainda as novas articulações entre mercado, produção e capital 

financeiro, são expressões da necessidade por uma maior velocidade na circulação do 

dinheiro para a manutenção, em estágios críticos, da valorização do capital.  

O renascimento de formas aparentemente arcaicas do trabalho doméstico, 

infantil e escravo são, de fato, respostas muito contemporâneas, atuais, às necessidades 

da reprodução do sistema do capital. Não há qualquer particularidade socialmente 

significativa, nessa esfera, que não tenha na reprodução ampliada do capital seu 

momento predominante. 

Neste enfoque, reconhece que foi Hegel quem primeiro percebeu a 

importância desta atividade essencialmente humana, quando concebe o homem como 

resultado de seu trabalho. A partir desta concepção, é possível concluir que o homem é 

processo, é produto de sua própria história e, portanto, é mutável. 

Hegel percebe, no trabalho, o elemento propulsor do desenvolvimento 

humano; é pelo trabalho que o homem constrói o seu próprio existir. Se, no trabalho, 

encontra-se a resistência do objeto, será o sujeito, com sua habilidade, que poderá 

buscar a sua superação (Aufheben). Neste processo, o homem pode se distanciar da 

natureza, contrapondo-se a ela, estabelecendo-se, então, uma relação sujeito-objeto. 

Na sua forma primordial, como formador de valores de uso, o trabalho 

impulsiona as ações dos homens para procedimentos e atitudes que transcendem a 

simples atividade de transformação da natureza. 

No entanto, se não entendermos o trabalho como uma atividade em que o 

homem supera a si mesmo na prática da vida cotidiana, não podemos entender a práxis 

humana como um processo dinâmico, dialético, que evolui para formas que se 

multiplicam em suas determinações, orientando o processo da vida social, na recíproca 

relação entre os homens, e superando as antigas formas, para dar lugar a formas mais 

elevadas da existência social. 
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Pelo trabalho, atividade essencialmente social, dá-se o distanciamento do 

homem e seu meio, e as formas de sociabilidade podem advir deste processo, como 

forma de representatividade deste novo ser que se originou e se transformou, mas que se 

superou a si mesmo e às determinações impostas a ele pela natureza, como é o caso da 

linguagem, principal forma de representação de seu distanciamento do mundo. 

Assim, em seu fundamento ontológico, ao pressupor uma posição 

teleológica a todo processo de trabalho, vemos que os homens, apesar das 

determinações adversas da vida em sociedade, na medida em que buscam respostas às 

alternativas postas pelo mundo do trabalho, podem estar se produzindo enquanto seres 

conscientes e autônomos, responsáveis pelo seu destino. 

O trabalho aparece aqui como o elemento indispensável para a construção 

do novo homem, consciente de sua condição social e livre para ser indivíduo em 

conformidade com a generalidade a qual representa, realizando uma articulação entre 

necessidade e possibilidade e orientando-se para formas cada vez mais libertárias de ser. 

É certo que o advento de uma nova Constituição deveria ser capaz de abalar 

antigas certezas. De fato, a mudança não ocorreu apenas no âmbito redacional, embora 

também este aspecto seja importante indicador da necessidade de uma nova pragmática 

constitucional. Na verdade, outra passou a ser a dimensão político-constitucional 

condicionadora dos olhares de seus intérpretes, qual seja, a democrática de direito (art. 

1º). Sobretudo numa perspectiva de direitos fundamentais, pode-se afirmar que o 

constitucionalismo da atualidade procura se assentar de forma cotidiana sobre uma 

ordem jurídica baseada em princípios (Dworkin, 2005). De outro modo, os direitos 

sociais, assumidos como fundamentais, passaram a ser fatores decisivos para a 

legitimidade do sistema constitucional. A discricionariedade do legislador também 

precisou ser redimensionada em razão do vínculo obrigacional representado por tais 

direitos. 

Nesse mote, a Constituição Federal elevou o Valor Social do Trabalho
89

 à 

categoria de Princípio Constitucional Estruturante
90

; anuncia que a ordem econômica 
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 “[...] a valorização do trabalho humano não apenas importa em criar medidas de proteção ao 

trabalhador, como ocorreu no caso do Estado de Bem-Estar Social, mas sim admitir o trabalho e o 

trabalhador como principal agente de transformação da economia e meio de inserção social. Com isso o 

capital deixa de ser o centro dos debates econômicos, devendo-se voltar para o aspecto, quem sabe 

subjetivo, da força produtiva humana. [...] A livre iniciativa, bem compreendida, além de reunir os 
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deve fundamentar-se na valorização do trabalho humano
91

; elenca o trabalho como 

Direito Social; e, ainda expressa o trabalho como o primado da ordem social
92

. 

É correto afirmar-se que o direito ao trabalho é uma garantia do direito à 

vida, vida digna e sob o qual se erige a educação como um processo de formação para a 

vida. Tanto que o artigo 193 da Constituição registra que “a ordem social tem como 

base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais” do qual se 

infere que, sem trabalho, impera a injustiça social e não se pode falar em bem-estar 

social. A esse vetor constitucional social se junta o artigo 170 que afirma que “a ordem 

econômica se funda na valorização do trabalho humano e tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social
93
”. 

O princípio da valorização do trabalho humano – constante do caput do art. 

170 da Constituição – denota que a ordem econômica estabelece a primazia do trabalho 

humano sobre o capital e os demais valores da economia de mercado. Disso resulta que 

a atividade estatal deve ser orientada à proteção de tal prioridade e à promoção, em um 

sentido amplo, dos valores sociais do trabalho. 

                                                                                                                                                                          
alicerces e fundamentos da ordem econômica, também deita raízes nos direitos fundamentais. É daí que 

surge a observação de que as leis restritivas da livre iniciativa, vale dizer, aquelas que asseguram o acesso 

de todos ao livre exercício de profissão ou ofício, devem observar o conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais, funcionando como uma espécie de limite negativo ao legislador, fazendo valer o princípio 

da dignidade da pessoa humana, art. 1º, III, da Carta de 1988 [...]”.(MARQUES, 2007, p. 115-116).   
90

 “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV - os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. BRASIL. Constituição [1988]. Constituição da 

República Federativa do Brasil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 

1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 

21 maio 2015.   
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 “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 [...]”. BRASIL. Constituição [1988]. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 21 maio 2015. 
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 “Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a 

justiça sociais”. BRASIL. Constituição [1988]. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 21 maio 2015. 
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 Aristóteles é o primeiro a propor uma teoria sistemática da justiça. Ele subdivide o gênero justiça em 

três espécies: justiça geral, justiça distributiva e justiça corretiva. Tomás de Aquino assume a teoria da 

justiça de Aristóteles e a desenvolve em três espécies: justiça legal, distributiva e comutativa. Sob o 

impacto da tendência igualitária que caracteriza a modernidade, os tomistas do século XIX, a partir da 

justiça legal tomista, desenvolvem o conceito de justiça social, que encontra na "ética social cristã" do 

século XX, o principal instrumento de sua difusão no discurso político e nos textos constitucionais, como 

da Constituição brasileira de 1988. 
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6 POLÍTICAS PUBLICAS E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO 

CONTEMPORÂNEO 

6.1 Formação de agenda nas políticas públicas de combate ao trabalho escravo 

Definidas como programas de ação governamental visando a coordenar os 

meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados, as políticas públicas aprovadas e 

executadas são, na perspectiva da sociedade, a resposta dos representantes eleitos às 

necessidades do País. Traduz, em alguma medida, a maneira como os mandatários 

interpretam as demandas sociais e procuram resolver deficiências estruturais da 

realidade socioeconômica. 

“Políticas públicas” são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder 

público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, 

mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, 

sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 

financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos 

públicos. Nem sempre, porém, há compatibilidade entre as intervenções e declarações 

de vontade e as ações desenvolvidas. Devem ser consideradas também as “não-ações”, 

as omissões, como formas de manifestação de políticas, pois representam opções e 

orientações dos que ocupam cargos. 

As políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e 

implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder político, 

envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito social nos 

processos de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais. 

Como o poder é uma relação social que envolve vários atores com projetos e 

interesses diferenciados e até contraditórios, há necessidade de mediações sociais e 

institucionais, para que se possa obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas 

públicas possam ser legitimadas e obter eficácia. 

Nos termos do art. 174 da Constituição Federal, o Estado (Poder Público) 

deve atuar como agente normativo e regulador da economia, além de prestar serviços 

públicos (art. 175), possuindo a função de elaborar planos (que são determinantes para o 

setor público e indicativos para o setor privado). Assim, uma política pública pode 
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trazer incentivos para a participação da sociedade e do mercado, mas só é determinante, 

ou seja, vinculante, para o setor público. 

Há que se enfatizar uma nítida conexão entre políticas públicas e direitos 

fundamentais sociais, na medida em que as primeiras são meios para a efetivação dos 

segundos. Por conta disso, geralmente se pode ligar uma política pública a uma 

finalidade de efetivação de um direito social constitucionalmente assegurado (art. 6º da 

CF), tal como saúde, educação, moradia, etc.  

Vale lembrar que a constituição desses objetivos – ou melhor, a definição da 

prioridade de sua efetivação – é uma decisão política. Embora os poderes públicos 

estejam vinculados (obrigados) a cumprir e efetivar (realizar) os direitos sociais 

constitucionalmente assegurados, é claro que existe uma margem de discricionariedade 

(margem de escolha) na definição das prioridades. Ou seja: definir se a maior parte dos 

investimentos será direcionada ao lazer ou à cultura, à educação ou à saúde, etc. Nesse 

sentido, diz-se que os objetivos das políticas públicas são politicamente orientados.  

A partir desses conceitos, é possível notar que a criação de uma política 

pública não se resume à instituição de um novo órgão, e até não pressupõe essa 

providência. Ao contrário, a formulação de uma política pública consiste mais em 

estabelecer ou em modular uma conexão entre as atribuições de órgãos já existentes, de 

modo a efetivar um direito. 

Considerando que o processo de formulação e implementação das políticas 

públicas é marcado por um conflituoso processo de alocação de recursos e 

oportunidades entre os diversos grupos da sociedade e do mercado, que por sua vez 

possuem interesses e poder de negociação diferentes e, a seu modo, tentam influenciar 

no processo decisório, cabe questionar as escolhas, os motivos, os modos de atuação e 

os beneficiados pelas decisões dos governos. 

De modo geral, as políticas públicas, e aqui podemos incluir as políticas 

públicas de combate ao trabalho escravo, podem ser compreendidas como ações 

propostas pelos governos que visam trazer resoluções para os diversos problemas e 

contradições que se apresentam à sociedade, atuando em um espaço social no qual se 

encontram divergentes padrões de comportamento coletivo. 
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O processo de formação de agenda, isto é, o primeiro momento no processo 

da política pública, significa que uma determinada demanda social seja incluída na 

relação de prioridades do governo. No caso do trabalho escravo, este movimento foi, em 

grande medida, propiciado pela pressão da OIT sobre o governo brasileiro. Assim, a 

pressão da OIT, feita em função da dimensão do problema no Brasil, que caracterizava a 

ausência do cumprimento às suas convenções, ratificadas pelo país, foi um grande 

impulsionador para o reconhecimento do problema. 

Esse reconhecimento por parte do governo também foi influenciado pelas 

pressões nacionais, oriundas principalmente de setores da sociedade civil, em especial 

da CPT e de outros atores locais que se organizavam nas regiões de incidência do 

trabalho escravo. 

Se nas primeiras políticas de combate ao trabalho escravo tínhamos uma 

composição formada exclusivamente por atores do Estado, aos poucos esta 

configuração foi mudando, em grande medida por pressões de grupos sociais, e abrindo 

espaços de atuação para atores representantes da sociedade civil e de organismos 

internacionais. Deste modo, após 20 anos de formulação e execução de políticas 

públicas, buscamos investigar neste trabalho a dinâmica das relações entre atores 

governamentais e implantação das políticas públicas de erradicação ao trabalho escravo 

no Brasil, como forma de efetivação dos direitos humanos. 

 

6.2 Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) 

No centro do combate à escravização da mão de obra no Brasil está o Grupo 

Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), ligado à Secretaria de Inspeção do Trabalho 

(SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Ele é formado por auditores fiscais 

do trabalho – que coordenam as operações de campo –, policiais federais e procuradores 

do Ministério Público do Trabalho (MPT). 

Criado em 1995, o GEFM foi essencial para que a OIT reconhecesse o 

Brasil como referência na luta contra a exploração da mão de obra escrava, criado por 

meio das Portarias nos 549 e 550, de 14 de junho de 1995. 
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O GEFM constituiu-se em resposta à necessidade de ter um comando 

centralizado para diagnosticar o problema do trabalho escravo; garantir a padronização 

dos procedimentos de supervisão direta dos casos fiscalizados; assegurar o sigilo 

absoluto na apuração das denúncias e, finalmente, garantir que a fiscalização local se 

visse livre das pressões e ameaças. 

A finalidade precípua das operações é retirar os trabalhadores dos locais em 

que se encontram, assegurar- lhes o recebimento dos direitos trabalhistas devidos e 

acionar outros poderes para as providências cabíveis em relação à prática do crime de 

redução à condição análoga a de escravo. 

Quando foi criado, três equipes formavam o Grupo Especial de Fiscalização 

Móvel (GEFM), conhecido como Grupo Móvel. Esse número cresceu nos últimos anos: 

em 2008, o grupo contava com nove equipes. Hoje, em razão da diminuição do número 

de denúncias e da maior participação das Superintendências Regionais do Trabalho e 

Emprego (SRTEs) no combate ao trabalho escravo, o GEFM mantém cinco equipes, 

mas com a possibilidade de aumento desse número quando o número de denúncias 

exigir. 

Juntamente à ação do Grupo Móvel se soma a atuação dos grupos especiais 

de fiscalização rural das SRTEs.. No total, de 146 auditores fiscais do trabalho compõe 

os grupos das superintendências. A iniciativa reforçou a presença fiscal no campo. A 

maior presença da auditoria trabalhista estimula o cumprimento voluntário da legislação 

trabalhista e contribui para inibir a prática de submeter trabalhadores à condição análoga 

à de escravo. 

O Grupo Móvel vem atuando nos últimos 20 anos, em conjunto com a 

Polícia Federal (PF) e Ministério Público do Trabalho (MPT). Essas equipes têm a 

missão de apurar denúncias, ou seja, atuar de forma repressiva. O trabalho desenvolvido 

em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho é essencial para 

dar visibilidade ao problema e fundamentar as demais condutas dos diversos órgãos 

públicos envolvidos, principalmente junto ao Poder Judiciário. Nos últimos anos 

também os Grupos Estaduais de Fiscalização Rural das diversas Superintendências têm 

atuado de forma significativa na erradicação do trabalho escravo. 
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A divisão de tarefas entre os membros do GEFM é a seguinte: os fiscais do 

trabalho coletam evidências, compilam relatórios, emitem autorizações de trabalho para 

os trabalhadores libertados e os registram no seguro-desemprego. A principal tarefa do 

MPT é propor uma providência judicial imediata e chegar a acordo sobre Termos de 

Ajustamento de Conduta com o infrator, no qual esteja incluída a compensação das 

vítimas. A Polícia Federal é responsável por garantir a segurança do grupo, coletar 

provas para um possível indiciamento criminal, confiscar armas, prender criminosos, 

fechar o local de trabalho e apreender bens produzidos no caso de atividades ilegais. 

Desde então, o grupo já resgatou mais de 49 mil trabalhadores que eram 

mantidos em atividades que remetem ao conceito do chamado trabalho escravo 

moderno. Foram 1.785 operações em 4.090 estabelecimentos
94

. 

O Grupo Especial de Fiscalização Móvel conta com quatro coordenações 

regionais, todas sob o comando de Auditores-Fiscais do Trabalho com reconhecida 

aptidão para o desempenho das funções e perfil compatível com a sensibilidade e o bom 

senso que a questão do trabalho degradante ou escravo demanda. As coordenações 

envolvem-se diretamente em todas as etapas da fiscalização, desde o planejamento das 

operações até o encaminhamento dos relatórios ao órgão central do Ministério do 

Trabalho e Emprego após a conclusão das correspondentes operações.  

Os relatórios contêm todos os fatos relevantes ocorridos na operação do 

Grupo Móvel descritos em detalhes e são, sempre que possível, enriquecidos com 

fotografias, documentos, cópias dos autos de infração, e todo o tipo de material com 

importância probatória colhido no decurso da ação. Vale recordar que os relatórios, na 

medida em que se mostrem conclusivos no sentido da ocorrência de violações à 

legislação trabalhista e/ou penal, são encaminhados às autoridades competentes, em 

especial ao Ministério Público, para a adoção das providências cabíveis. 

A atuação dos Grupos Móveis, apesar da participação da Polícia Federal e 

do Ministério Público do Trabalho, vem sofrendo, ao longo dos anos, fortes pressões 

políticas e questionamentos judiciais (em ações propostas pelos empregadores). Além 

dessas pressões, o trabalho de campo envolve risco considerável de acidentes e de 
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 http://portal.mte.gov.br/imprensa/mte-apresenta-balanco-do-trabalho-escravo-nos-20-anos-de-atuacao-

do-grupo-movel/palavrachave/traabalho-escrvo-combate.htm 
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violência (o que, infelizmente já ocorreu algumas vezes), impondo ao Ministério do 

Trabalho e Emprego e sua Secretaria de Inspeção a seleção rigorosa do auditores fiscais 

voluntários para executá-lo. Essas vulnerabilidades têm sido reduzidas pelo apoio claro 

das autoridades responsáveis pelo Programa de Erradicação do Trabalho Escravo, não 

só no âmbito do Ministério do Trabalho, mas da Polícia Federal, do Ministério Público 

do Trabalho, da Procuradoria da República, da Advocacia da União e da Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos. 

 

6.3 CONAETE - Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 

O MPT, ramo do Ministério Publico da União (MPU), e regido pela Lei 

Complementar no 75, de 20 de maio de 1993, especialmente os arts. 87 a 115, e tem 

atribuição constitucional definida nos arts. 127 a 130, da Constituição da Republica. 

Sua missão institucional está voltada à proteção do trabalhador e à defesa 

dos seus direitos. Com o crescimento da demanda da sociedade, a cada ano, o Órgão 

busca aperfeiçoar sua atuação que, na luta pela paz social, prioriza a erradicação do 

trabalho escravo e/ou degradante, o combate do trabalho de menores, principais chagas 

que maculam a imagem do País, bem como a eliminação de todas as formas de 

discriminação, a defesa da pessoa portadora de deficiência física para sua inserção no 

mercado de trabalho, a adequação da mão-de-obra portuária e aquaviária no contexto 

das políticas de modernização de portos e a formalização de contratos de trabalho, 

dentre outros. 

As principais metas traçadas pelo MPT, consideradas essenciais, visam a 

inclusão social por meio do trabalho, cabendo destacar: 

1. erradicação do trabalho escravo; (grifo nosso) 

2. erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalho do adolescente, 

devolvendo à criança o direito a uma infância e adolescência plenas, que lhes permita a 

formação adequada de sua personalidade; 

3. promoção da igualdade, para minorar e eliminar todas as formas de 

discriminação, seja por raça, gênero, opção sexual, religiosa, dentre outras; 
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4. combate às formas de precarização do trabalho e emprego, na iniciativa 

privada e na Administração Pública, contribuindo para o equilíbrio das relações laborais 

velando pela observação da lei, fonte de justiça e paz social, no serviço público e na 

iniciativa privada; 

5. defesa do meio ambiente do trabalho, salvaguardando a segurança e a 

saúde do trabalhador; 

6. proteção do trabalho portuário e aquaviário; 

7. garantia da liberdade sindical e intermediação para a pacificação de 

conflitos coletivos de trabalho. 

O MPT conta, em sua estrutura, com diversas Coordenadorias temáticas, 

que têm por finalidade buscar a erradicação de todas as formas de discriminação, 

promovendo a igualdade e concretizando o princípio constitucional da isonomia. Entre 

elas a CONAETE - Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. 

A atuação do Ministério Público do Trabalho, no combate ao trabalho 

escravo, teve início nos idos de 1992 com o ajuizamento das primeiras ações civis 

públicas tratando do tema trabalho escravo, no Estado do Rio de Janeiro. Na mesma 

época, em outros estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, também já haviam 

sido ajuizadas ações de combate ao trabalho degradante.  

Em junho de 2001, foi instituída uma Comissão temática destinada a 

elaborar estudos e indicar políticas para atuação do MPT no combate ao trabalho 

forçado e à regularização do trabalho indígena (Portarias nº 221 de 06/06/2001 e 230 de 

12/06/2001), que tiveram como ponto de partida o documento intitulado “Carta de 

Belém”, que apresentava uma síntese do Seminário Internacional realizado naquela 

cidade, em novembro de 2000, denominado “Trabalho Forçado – Realidade a Ser 

Combatida”.  

Em decorrência das conclusões dos trabalhos da Comissão Temática, em 

junho de 2002, foi instituída a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho 

Escravo (CNCTE). Posteriormente, por deliberação dos membros da Coordenadoria, 

resolveu-se centrar o foco na meta da erradicação e a sigla foi substituída para 

CONAETE. Esta conta com a participação de Procuradores de todas as unidades do 
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MPT nos Estados e no Distrito Federal. A Instituição, desde então, tem participado, em 

cooperação com outros órgãos (Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal, 

entre outros) das inspeções promovidas pelo Grupo Especial Interinstitucional de 

Fiscalização Móvel (GEIFM), num esforço articulado para promover o resgate dos 

trabalhadores submetidos à escravidão contemporânea. 

Com o objetivo de erradicar o trabalho em condições análogas às de 

escravo, esta Coordenadoria investiga situações em que os obreiros são submetidos a 

trabalho forçado, servidão por dívidas, jornadas exaustiva ou condições degradantes de 

trabalho, como alojamento precário, água não potável, alimentação inadequada, 

desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalho, falta de registro, maus tratos e 

violência. 

A partir daí, o MPT realiza ações judiciais e extrajudiciais que promovem a 

punição do empregador, prevenção ao ilícito e a inserção do trabalhador no mercado de 

trabalho com todos os direitos garantidos. 

Esta Coordenadoria, além de ser responsável pelo apoio às iniciativas 

públicas contra o trabalho análogo ao de escravo, e promover uma harmonização dos 

planos regionais para que a atuação do MPT seja uniforme em todo o País, também, tem 

dedicado especial atenção para o combate do tráfico de seres humanos, conscientizando 

a população através de palestras proferidas em seminários específicos em diversos 

estados do País, com exibição de vídeos e ferramentas de informações, dentre outras 

ações. 

Merece destaque as Orientações 3 e 4 da CONAETE, que instituem o  

Marco Jurídico-Institucional sobre trabalho escravo: 

Orientação nº 3 da CONAETE: “Jornada de trabalho exaustiva é a que, por 

circunstâncias de intensidade, frequência, desgaste ou outras, cause prejuízos 

à saúde física ou mental do trabalhador, agredindo sua dignidade, e decorra 

de situação de sujeição que, por  qualquer  razão,  torne  irrelevante  a  sua 

vontade”.  

Orientação nº 4 da CONAETE: “Condições degradantes de trabalho são as 

que configuram desprezo à dignidade da pessoa humana, pelo 

descumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador, em especial os 

referentes a higiene, saúde, segurança,  moradia,  repouso,  alimentação  ou  

outros  relacionados  a  direitos  da  personalidade,  decorrentes  de  situação  

de  sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a vontade do 

trabalhador.” 
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6.4 Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo 

Nas últimas décadas do século XX, além dessas pesquisas que 

documentavam o flagrante desrespeito aos direitos fundamentais de milhares de 

indivíduos pelo país afora, havia também uma contínua luta política para trazer a 

público o descaso do Estado que vinha fazendo, havia anos, vistas grossas às formas de 

trabalho similares às da escravidão. 

O Estado brasileiro só se moveu para combater o trabalho escravo 

empurrado pela sociedade civil. Entre as primeiras denúncias feitas por dom Pedro 

Casaldáliga, então bispo de São Félix do Araguaia (MT) – em meio à ditadura militar, 

no início da década de 1970 – e o compromisso com a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) – em que o 

país reconheceu a existência da escravidão no seu território, em meados dos anos 1990. 

Assinale-se que as ações do MTE de combate às formas de trabalho 

semelhantes às da escravidão são resultado de um longo processo de denúncias e 

reivindicações da sociedade civil e de mudanças ocorridas no interior do Estado 

brasileiro a partir tanto de um novo arcabouço jurídico gerado pela Carta Magna de 

1988 quanto da legislação por ela recepcionada. Isso não significa que esse evento pode 

ser pensado de modo isolado de vários outros acontecimentos significativos, tais como o 

mapeamento das condições e regiões mais implicadas na manutenção do trabalho 

escravo e no maior envolvimento de indivíduos, grupos e instituições na luta por tornar 

públicos os avanços e as dificuldades na erradicação do trabalho forçado e degradante. 

Na iminência de receber uma sanção internacional por conta do caso Zé 

Pereira
95

, o Estado finalmente acordou para o combate ao trabalho escravo. Em 1995, o 

                                                           
95

 Nascido em São Miguel do Araguaia (GO), Zé Pereira foi para o Pará aos 8 anos, na companhia do pai, 

que também trabalhava em fazendas. Ele chegou à Fazenda Espírito Santo, em Sapucaia, no Pará, onde 

trabalhou em condições semelhantes às de escravidão. Em setembro de 1989, com 17 anos, fugiu dos 

maus-tratos e caiu em uma emboscada preparada pelo “gato” e outros três funcionários da fazenda, que 

lhe deram um tiro na cabeça pelas costas. Sangrando, Pereira fingiu-se de morto e foi jogado em uma 

fazenda vizinha junto com seu companheiro de fuga, o Paraná, morto na mesma emboscada pelos 

jagunços. Atingido em um dos olhos, caminhou até a sede da propriedade e pediu socorro. Em Belém, 

capital do estado, o ex-escravo denunciou as condições de trabalho na fazenda à Polícia Federal. Sem 

resposta efetiva das autoridades, levou o caso às ONGs, que decidiram apresentar a denúncia à OEA. 

No acordo que pôs fim ao processo, o Brasil também prometeu reparar financeiramente os danos 

causados a Zé Pereira, que, 14 anos depois de fugir, recebeu a primeira indenização paga pelo Estado 

brasileiro a um cidadão por ter trabalhado em regime de escravidão, no valor de R$ 52 mil. A indenização 

foi aprovada pelo Congresso (no Senado, PLC 23/03). 

 



156 
 

então presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu oficialmente o problema e 

tomou as providências para a criação de uma estrutura que, com ajustes e avanços 

alcançados no governo Lula, se mantém na linha de frente no combate à escravização da 

mão de obra. 

Em setembro de 2002, ocorreu a I Jornada de Debates sobre Trabalho 

Escravo. O evento contou com a participação de aproximadamente 350 pessoas, dentre 

elas, Juízes Federais, Juízes do Trabalho, Procuradores da República, Procuradores do 

Trabalho, Policiais Federais, Policiais Rodoviários Federais e Fiscais do Trabalho. O 

objetivo do evento foi discutir os papéis das instituições envolvidas, bem como 

apresentar um panorama do problema em níveis nacional e internacional. A Jornada 

incentivou a criação de grupos de trabalho de combate ao trabalho escravo no 

Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ordem dos Advogados do 

Brasil, além de alcançar uma intensa repercussão nas mídias impressa e televisiva. Em 

2004, nos dias 23 e 24 de novembro, foi realizada a II Jornada, que teve a participação 

de mais de 400 pessoas. Durante o evento foram aprofundados os temas relevantes do 

combate ao trabalho escravo, bem como apontados os entraves que ainda dificultam o 

cumprimento das metas de erradicação desse problema no Brasil. 

Em 28 de janeiro de 2002, foi formada uma comissão especial do CDDPH 

(Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), com base 

na Resolução 05/2002, que formulou um Plano Nacional para Erradicação do Trabalho 

Escravo. Dessa comissão, presidida pelo secretário especial dos Direitos Humanos 

(Nilmário Miranda), participaram diversas entidades e lideranças da sociedade civil 

organizada e vários representantes do Estado e do governo brasileiro. Alguns membros 

que estão presentes na comissão especial constituída pela Resolução n. 05, tais como 

José de Souza Martins31 e Ricardo Rezende Figueira, tiveram uma atuação destacada, 

nas décadas de 1980 e 1990, na luta para levar o Estado a assumir uma postura de 

combate sem trégua às formas de trabalho semelhantes às da escravidão. 

Dando prosseguimento às discussões iniciadas em 2002, foi referendado e 

lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 11 de março de 2003, o Plano 

Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, fruto das aspirações de todas as 

instituições que futuramente comporiam a Comissão Nacional para a Erradicação do 

Trabalho Escravo – CONATRAE, finalmente fundada em 01 de agosto de 2003. O 
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Plano, de cuja elaboração a OIT participou ativamente, contém 75 metas de curto, 

médio e longo prazo que norteiam as ações em um período de quatro anos: 

1 - Declarar a erradicação e a repressão ao trabalho escravo contemporâneo 

como prioridades do Estado brasileiro. 

2 - Adotar o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, 

objetivando fazer cumprir as metas definidas no PNDH II. 

3 - Estabelecer estratégias de atuação operacional integrada em relação às 

ações preventivas e repressivas dos órgãos do Executivo, do Judiciário e do 

Ministério Público, da sociedade civil com vistas a erradicar o trabalho 

escravo. 

[...]  

13 - Criar o Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo - 

CONATRAE vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República. 

14 - Criar um Grupo Executivo de Erradicação do Trabalho Escravo, como 

órgão operacional vinculado ao CONATRAE, para garantir uma ação 

conjunta e articulada nas operações de fiscalização entre as Equipes Móveis, 

MPT, Justiça do Trabalho, MPF, Justiça Federal, MF/ SRF, MMA/IBAMA e 

MPS/INSS, e nas demais ações que visem a Erradicação do Trabalho 

Escravo. 

[...]  

25 - Investir na formação/capacitação dos Auditores Fiscais do Trabalho, de 

Policiais Federais e Fiscais do IBAMA, e criar incentivos funcionais 

específicos de forma a estimular a adesão ao Grupo de Fiscalização Móvel e 

permitir a dedicação dos mesmos à erradicação do trabalho escravo. 

[...]  

35 - Definir junto à PRF um programa de metas de fiscalização nos eixos de 

transporte irregular e de aliciamento de trabalhadores, exigindo a 

regularização da situação dos veículos e encaminhando-os ao MTE para 

regularizar as condições de contratação do trabalho. 

36 – Adotar providências contra o aliciamento por parte dos “gatos” e contra 

o transporte ilegal dos trabalhadores. 

[...]  

53 - Implementar uma política de reinserção social de forma a assegurar que 

os trabalhadores libertados não voltem a ser escravizados, com ações 

específicas, tendentes a facilitar sua reintegração na região de origem, sempre 

que possível: assistência à saúde, educação profissionalizante, geração de 

emprego e renda e reforma agrária. 

54 - Garantir a emissão de documentação civil básica como primeira etapa da 

política de reinserção. Nos registros civis incluem-se: Certidão de 

Nascimento, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, CPF, Cartão do 

Cidadão a todos os libertados. 

55 - Contemplar as vítimas com seguro-desemprego e alguns benefícios 

sociais temporários. 

[...]  
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67 - Estabelecer uma campanha nacional de conscientização, sensibilização e 

capacitação para erradicação do trabalho escravo. 

[...]  

74 - Incluir o tema de direitos sociais nos parâmetros curriculares nacionais. 

 

Este conjunto de políticas que foram sendo aperfeiçoadas gradualmente, 

embora ainda não sejam completamente eficientes, visto que, o problema persiste, 

passaram a promover o Brasil como referência no combate ao trabalho escravo. 

 Naturalmente, isto foi possível devido à inexistência de políticas voltadas 

para o enfrentamento dessa questão nos demais países em que ocorre escravidão, 

fazendo com que, comparativamente, o Brasil se destacasse. Muitos dos países que têm 

o Brasil como referência ainda nem chegaram a reconhecer a existência de escravidão 

em seu território ou mesmo como uma prática ilegal, como é o caso da China, que 

utiliza o trabalho forçado como pena. 

 

6.5 II Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 

Desde 2003, o País conta com o Plano Nacional para Erradicação do 

Trabalho Escravo. Com o processo de avaliação e atualização do documento, foi criado 

o Segundo Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, em 2008. A primeira 

versão deu ênfase à estrutura de repressão. O novo plano contempla também os 

trabalhos de prevenção e reinserção dos trabalhadores, investindo em ações de geração 

de renda e educação, e na punição econômica dos exploradores. 

Ao reconhecer que 68% das metas estabelecidas pelo 1º Plano Nacional 

para Erradicação do Trabalho Escravo haviam sido alcançadas total ou parcialmente, o 

CONATRAE produz em 2008 o 2º Plano Nacional para Erradicação do Trabalho 

Escravo, que propunha atualizações e avanços, tais como a ênfase na luta contra a 

impunidade para quem escraviza, o aumento do número de fiscalizações, a garantia de 

emprego aos trabalhadores para que não retornem a servidão. 

Com o segundo plano, a erradicação do trabalho escravo no Brasil torna-se 

prioritária na agenda da Presidência da República, que trabalha junto com a Secretaria 

Especial de Direitos Humanos e com organismos internacionais como a OIT e o PNUD. 
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destacam-se as ações de capacitação, repressão, reinserção e prevenção compartilhadas 

em rede por órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário, entidades internacionais e da 

sociedade civil, denunciando, fiscalizando e autuando fazendas e empreendimentos. 

A intensificação e a eficácia das medidas coercitivas, sobretudo daquelas 

levadas a cabo pelo GEFM, deram visibilidade ao problema, atraíram o interesse dos 

meios de comunicação e de importantes setores sociais, obtiveram o reconhecimento de 

instituições internacionais e de outros países. Em sucessivas edições do relatório Uma 

aliança global contra o trabalho forçado, a OIT destaca os avanços conseguidos pelo 

Brasil e cita o país como referência mundial por sua mobilização contra o trabalho 

escravo. 

O II PNETE expressa uma política pública permanente dedicada à repressão 

de tal prática, estabelecendo ações nos eixos do enfrentamento, repressão e também de 

prevenção deste tipo de crime, além de iniciativas para garantir a capacitação e 

reinserção dos trabalhadores libertados no mercado de trabalho. 

Chama à responsabilidade o Estado (em suas esferas Executiva, Legislativa 

e Judiciária) e convida entidades da sociedade e a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) a contribuir no cumprimento das metas estabelecidas em seu texto. 

Dentre essas ações ressalta-se: 

[...]  

11 – Incentivar e apoiar a implementação de planos estaduais e municipais 

para erradicação do trabalho escravo. Nos locais onde planos já estão 

implementados, apoiar e acompanhar o cumprimento das ações e o trabalho 

das comissões estaduais e municipais para a erradicação do trabalho escravo 

e articular as suas atividades com as da esfera federal. 

[...]  

13 – Buscar a alteração do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº- 6.815, de 19 de 

agosto de 1980) para garantir a regularização gratuita dos trabalhadores 

imigrantes encontrados em situação de trabalho escravo e degradante em 

território nacional. 

[...]  

18 – Ampliar a fiscalização prévia, sem necessidade de denúncia, a locais 

com altos índices de incidência de trabalho escravo. 

[...]  

27 – Garantir recursos orçamentários e financeiros para custeio de diárias e 

locomoção dos Procuradores do Trabalho e dos Procuradores da República e 

seus respectivos assistentes, de forma a viabilizar a participação do 
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Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal em todas as 

diligências de inspeção de trabalho escravo, no intuito de imprimir agilidade 

aos procedimentos destinados à adoção das medidas administrativas e 

judiciais cabíveis. 

[...]  

29 – Buscar a aprovação de mudança no artigo 149 do Código Penal, 

elevando a pena mínima de 2 para 4 anos para o crime de sujeitar alguém a 

trabalho análogo ao de escravo. 

[...]  

46 – Aplicar em projetos de prevenção ao trabalho escravo o valor de multas 

e indenizações por danos morais resultantes das ações de fiscalização do 

trabalho escravo. 

[...]  

48 – Estabelecer uma campanha nacional de conscientização, sensibilização e 

capacitação para erradicação do trabalho escravo, com a promoção de debates 

sobre o tema nas universidades, no Poder Judiciário e Ministério Público. 

[...]  

50 – Envolver a mídia comunitária, local, regional e nacional, incentivando a 

presença do tema do trabalho escravo contemporâneo nos veículos de 

comunicação. 

[...]  

59 – Estender ao setor bancário privado a proibição de acesso a crédito aos 

relacionados no cadastro de empregadores que utilizaram mão-de-obra 

escrava. Manter a proibição de acesso ao crédito nas instituições financeiras 

públicas. 

60 – Atuar para eliminar o trabalho escravo da economia brasileira através de 

ações junto a fornecedores e clientes. 

61 – Promover o desenvolvimento do Pacto Nacional pela Erradicação do 

Trabalho Escravo, com o monitoramento das empresas signatárias e a 

realização periódica de estudos de cadeias produtivas em que há ocorrência 

de trabalho escravo. 

62 – Buscar a aprovação do Projeto de Lei nº- 2.022/96, que dispõe sobre as 

“vedações a formalização de contratos com órgãos e entidades da 

administração pública e a participação em licitações por eles promovidas às 

empresas que, direta ou indiretamente, utilizem trabalho escravo na produção 

de bens e serviços”. 

[...]  

66 – Desenvolver propostas normativas, rotinas e estratégias administrativas 

conjuntas para aprimorar a ação fiscalizatória sobre os imóveis com suspeita 

de trabalho escravo e para desapropriá-los para a reforma agrária e quando 

caracterizado o descumprimento da função social, em razão da violação grave 

das normas trabalhistas. 
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6.6 Lista suja do trabalho escravo 

O Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a 

condições análogas a de escravo, mais conhecido como “Lista Suja”, serve de base para 

as empresas signatárias do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que 

se comprometem a não estabelecer relações comerciais com empregadores flagrados 

com escravos, e também para bancos públicos, que usam a tabela como referência para 

concessão de créditos. 

Em 18 de novembro de 2003, a primeira lista suja contendo o nome de 52 

empresas que se utilizavam de trabalho escravo e que, a partir daquela data, estavam 

proibidas de receber recursos governamentais para o financiamento dos seus 

empreendimentos. A segunda lista suja, com mais 49 nomes, divulgada em 26 de julho 

de 2004, veio fortalecer a posição do governo brasileiro no combate aos criminosos que 

se utilizam de mão-de-obra escrava. Em janeiro de 2005, foi divulgada a terceira lista 

suja, contendo os nomes de 65 infratores. 

A chamada “Lista Suja” (Portaria 540/2004) do MTE designa o cadastro 

com os empregadores flagrados na exploração do trabalho em condições análogas à 

escravidão, e condenados administrativamente. A lista torna público o nome de quem 

escraviza, dando mais visibilidade ao problema do trabalho escravo no Brasil. O 

cadastro é atualizado a cada seis meses, informando ministérios e outros órgãos sobre 

quais são os empreendimentos escravocratas, permitindo bloquear processos de 

avaliação e concessão de crédito por bancos públicos e privados. O escravocrata 

condenado permanece listado por dois anos, estando sua exclusão condicionada ao 

pagamento das multas e direitos trabalhistas, ao monitoramento de sua cadeia de 

produção e a não reincidência na prática escravista. 

Normalmente, auditores fiscais do trabalho realizam ações periódicas em 

que conferem as condições de trabalhadores em fazendas, obras e fábricas. Ao 

encontrarem irregularidades que afrontam a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – 

mas também outros acordos e convenções sobre o trabalho que o Brasil assinou –, os 

fiscais autuam os empregadores. 

O que ocorre em seguida é um processo administrativo trabalhista, em que a 

empresa tem a oportunidade de defender-se em primeira e segunda instância. Caso o 
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Ministério do Trabalho confirme a infração – e a caracterize como condição análoga ao 

trabalho escravo – determina-se que a empresa pague multas, assuma compromissos e 

tenha seu nome colocado na lista. 

Após alcançar um marco de mais de 400 signatários e devido à exitosa 

experiência do compromisso assumido pelas empresas em promover ações de 

responsabilidade social empresarial junto a seus signatários na prevenção e erradicação 

do trabalho escravo em cadeias produtivas, em novembro de 2013, foi fundado o 

InPACTO. O Instituto tem como objetivo fortalecer e ampliar as ações realizadas pelo 

Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, iniciativa criada em 2005 pelo 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Instituto Observatório Social, 

ONG Repórter Brasil e Organização Internacional do Trabalho. 

A relação é publicada no site do Ministério do Trabalho, que também 

comunica as infrações à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, à Advocacia 

Geral da União e ao Ministério Público do Trabalho, que podem entrar com outras 

ações e processos. A partir da relação de nomes, ONGs e institutos como o Repórter 

Brasil e a Organização Internacional do Trabalho conseguem mapear cadeias produtivas 

e de abastecimento que têm origem no trabalho escravo. 

Referidas portarias do MTE foram alvo de muitas críticas pelas empresas, 

principalmente pela simplicidade do procedimento de defesa que não garantia a 

apresentação de todos os argumentos de defesa necessários e recursos para combater as 

alegações da fiscalização do trabalho. Outro ponto levantado nas discussões 

apresentadas pelas empresas era a ausência de lei que previsse a existência da "lista 

suja" e estabelecesse regras que incluíssem não só as penalidades, mas prestigiassem 

procedimentos para garantia do direito à ampla defesa. 

Diante de controvérsias instauradas em torno da impossibilidade de 

aplicação da portaria 504/04 do MTE e portaria interministerial 2/11 do MTE, em 

dezembro de 2014 a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias - ABRAINC 

ingressou com uma ADIn no STF. Através desta ação a ABRAINC solicitou a 
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suspensão da aplicação da "lista suja", sendo que o mencionado pedido foi acolhido
96

 

pelo ministro presidente Ricardo Lewandowski (ADIn 5.209)
97

. 

O Ministério do Trabalho retirou de seu site a relação com os nomes dos 

empregadores flagrados explorando mão de obra escrava. Na última atualização, a lista 

trazia 609 nomes de pessoas físicas e jurídicas. A maioria dos flagrantes registrados até 

então aconteceu no Pará, com 27% do total. Em seguida vinham Minas Gerais (11%); 

Mato Grosso (9%) e Goiás (8%). Entre as atividades econômicas nas quais os fiscais do 

                                                           
96

 “(...) O tema trazido aos autos – trabalho escravo – é muito caro à República Federativa do Brasil, que 

tem por fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, sendo as políticas 

públicas, para a extinção de odiosa prática, um dever constitucionalmente imposto às pastas ministeriais 

envolvidas. Contudo, mesmo no exercício de seu munus institucional de fiscalizar as condições de 

trabalho e punir os infratores, a Administração Pública Federal deve observância aos preceitos 

constitucionais, dentre os quais os limites da parcela de competência atribuída aos entes públicos. A 

Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2/2011 foi editada no exercício da competência do inciso II, do art. 

87, da Constituição da República, o qual permite ao Ministro de Estado expedir instruções para a 

execução das leis, decretos e regulamentos. Ocorre que, para a expedição de tais atos, faz-se necessária a 

preexistência de uma lei formal apta a estabelecer os limites de exercício do poder regulamentar, pois este 

não legitima o Poder Executivo a editar atos primários, segundo afirma assente jurisprudência desta Corte 

Suprema. No caso em apreço, embora se mostre louvável a intenção em criar o Cadastro de 

Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo, verifico a 

inexistência de lei formal que respalde a edição da Portaria 2/2011 pelos Ministros de Estado, mesmo 

porque o ato impugnado fez constar em seu bojo o intuito de regulamentar o artigo 186 da Carta 

Constitucional, que trata da função social da propriedade rural. (...) Há outro aspecto importante a ser 

observado em relação a tal Portaria Interministerial: a aparente não observância do devido processo legal. 

Isso porque a inclusão do nome do suposto infrator das normas de proteção ao trabalho ocorre após 

decisão administrativa final, em situações constatas em decorrência da ação fiscal e que tenha havido a 

identificação de trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo. Ou seja, essa identificação é 

feita de forma unilateral sem que haja um processo administrativo em que seja assegurado contraditório e 

a ampla defesa ao sujeito fiscalizado. Assim, considerando a relevância dos fundamentos deduzidos na 

inicial e a proximidade da atualização do Cadastro de Empregadores que submetem trabalhadores a 

condição análoga à de escravo, tudo recomenda, neste momento, a suspensão liminar dos efeitos da 

Portaria 2/2011 e da Portaria 540/2004, sem prejuízo da continuidade das fiscalizações efetuadas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego. Isso posto, defiro, ad referendum do Plenário, o pedido de medida 

liminar formulado na inicial, para suspender a eficácia da Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 

de maio de 2011 e da Portaria MTE n° 540, de 19 de outubro de 2004, até o julgamento.” 

definitivo desta ação. 
97

 Na petição, a Abrainc alega que as portarias ministeriais ferem a Constituição Federal e o princípio da 

separação entre os Poderes, já que, na interpretação da entidade, seria competência do Poder Legislativo 

editar lei sobre o assunto. A associação também sustenta que os nomes dos empregadores são inscritos na 

lista sem a existência do devido processo legal, de “forma arbitrária”, ferindo o princípio da presunção da 

inocência. 

“O simples descumprimento de normas de proteção ao trabalho não é conducente a se concluir pela 

configuração do trabalho escravo”, aponta a Abrainc no pedido de liminar. “Assim como é inconcebível 

que empregadores submetam trabalhadores a condições análogas às de escravos, também é inaceitável 

que pessoas sejam submetidas a situações vexatórias e restritivas de direitos sem que exista uma prévia 

norma legítima e constitucional que permita tal conduta da administração pública”, conclui a entidade. Ao 

justificar sua decisão, Lewandowski classificou como “odiosa” a prática subumana a que alguns 

empregadores submetem seus funcionários, mas destacou que os gestores públicos devem observar os 

preceitos constitucionais. “Embora se mostre louvável a intenção em criar o cadastro de empregadores, 

verifico a inexistência de lei formal que respalde a edição da Portaria 2 pelos ministros de Estado”, alegou 

o presidente do STF. 
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trabalho encontraram mais condições análogas à escravidão, estão a pecuária (40%); 

produção florestal (25%) e indústria da construção (7%). 

Verifica-se, portanto, que a decisão que suspendeu os efeitos da portaria 

administrativa que criou a “Lista Suja”, tem dois argumentos, o primeiro deles é que a 

portaria ministerial que criou a lista é ato privativo do Poder Legislativo e, por segundo 

que o ato administrativo que inclui o nome das pessoas no mencionado cadastro é feito 

de forma unilateral, não assegurando o contraditório e a ampla defesa ao sujeito 

fiscalizado. 

Três meses após a decisão do STF que determinou a suspensão dos efeitos 

da portaria 2/11 do MTE, uma "nova" portaria interministerial recria o cadastro de 

empregadores, tido como flagrados em práticas de trabalho análogas à de escravo. A 

"nova" portaria que revogou a portaria 2/11 foi claramente criada em tentativa de 

frustrar a eficácia da decisão proferida pelo STF. 

Entre as principais mudanças promovidas pela nova norma para dar mais 

segurança jurídica à divulgação da relação estão: a referência expressa ao embasamento 

legal que a sustenta, em especial a Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011) e 

convenções da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) ratificadas pelo Estado brasileiro; a definição de que cabe à Divisão 

de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo do MTE a responsabilidade 

direta pela organização e divulgação do cadastro; o estabelecimento de garantias 

explícitas de contraditório e ampla defesa para as empresas autuadas, embora já fosse 

possível recorrer a duas instâncias administrativas para não ter o nome incluído no 

cadastro; a exclusão de nomes inseridos há mais de dois anos na relação, 

independentemente do pagamento de multas. 

Também foram incluídas a previsão de que o cadastro seja atualizado 

permanentemente e não mais semestralmente, para evitar que transcorra um lapso 

grande de tempo entre a autuação e a divulgação do nome do empregador; e o fim do 

encaminhamento de ofícios a órgãos públicos alertando sobre a inclusão de empresas na 

lista, reforçando o caráter meramente informativo, e não sancionador, do cadastro. 
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A partir da relação de nomes, ONGs e institutos como o Repórter Brasil e a 

Organização Internacional do Trabalho conseguem mapear cadeias produtivas e de 

abastecimento que têm origem no trabalho escravo. 

Se produtores de carvão aparecem na lista, por exemplo, as grandes 

empresas automobilísticas e de eletrodomésticos podem garantir que o aço que 

consomem (o aço é produzido com ferro gusa, liga de ferro e carvão) não utiliza o 

produto daqueles fornecedores. 

A divulgação da relação de nomes não obriga nenhuma instituição a agir 

para aplicar punições ou negar contratos e empréstimos a quem aparece na lista. No 

entanto, o fortalecimento do Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a 

partir de 2005, fez com que as principais empresas e bancos do país aderissem a este 

compromisso. 

Cumpre observar que o Brasil, a partir da criação do cadastro da lista suja, 

passou a ocupar posição internacional de destaque, sendo reconhecido 

internacionalmente como um país que adota medidas para o extermínio das práticas 

escravistas e não mais um Estado que apenas reconhecia a presença do trabalho escravo 

em seu território sem, no entanto, a adoção de medidas concretas para a sua erradicação. 

 

6.7 Concessão do Seguro-Desemprego 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 7º inciso II, assegura proteção 

ao trabalhador urbano e rural em situação de desemprego involuntário, através do 

Programa de Seguro-Desemprego. 

O programa do Seguro-Desemprego está regulado pela Lei 7.998/90 que 

trata também do Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e dá 

outras providências. 

O programa é financiado pela arrecadação decorrente das contribuições para 

o Programa de Integração social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público (PASEP). 
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A Constituição Federal estabelece ainda em seu art. 239 § 4º que o 

financiamento do Seguro-Desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa 

cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade 

do setor, na forma estabelecida por lei. 

Portanto, trata-se de um direito pessoal e intransferível do trabalhador. O 

programa tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador 

desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta e ao 

trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição 

análoga à de escravo. 

O trabalhador que vier a ser identificado como submetido a regime de 

trabalho forçado ou reduzido a condição análoga à de escravo, em decorrência de ação 

de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa situação resgatado e 

terá direito à percepção de três parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário 

mínimo cada. 

No processo de combate ao trabalho escravo é necessário que o Estado 

garanta recursos humanos e financeiros suficientes para melhorar a fiscalização, sendo 

fundamental uma maior participação de órgãos públicos, somando forças aos 

movimentos sociais, que lutam em favor dos direitos humanos, punindo efetivamente os 

infratores. A libertação incorre na necessidade de inclusão social, com adoção de 

políticas públicas voltadas à educação, assistência médica, técnica e reforma agrária. 

É preciso criar condições para que o trabalho escravo não se repita e propor 

alternativas. Impedir a reincidência depende de eliminar os fatores que levaram às 

pessoas à escravidão. O trabalhador volta para casa com três meses de seguro-

desemprego no bolso, mais verbas rescisórias, mas assim que o dinheiro acaba, ele volta 

a migrar e acaba escravizado de novo.  

O trabalho escravo tem como pano de fundo a vulnerabilidade 

socioeconômica das famílias. Os locais onde as pessoas não têm alternativas e ou acesso 

à terra são escolhidos para aliciar as vítimas de trabalho escravo. 

O pagamento das parcelas do seguro-desemprego é um dos meios de 

proteção para o trabalhador resgatado; entretanto, no campo da reinserção, mais projetos 

educacionais devem ser introduzidos com objetivo de qualificar trabalhadores 
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resgatados para evitar índices de reincidência de trabalho escravo, que ficam entre 10% 

e 15%. 

Os trabalhadores resgatados não devem restar desamparados. São 

necessárias estruturas governamentais que os acolham após sofrerem essa grave 

violação de direitos humanos. Além de receber o pagamento de seus direitos, como 

prevê a legislação trabalhista, devem ser informados dos seus direitos e incluídos em 

programas sociais do governo. Se desejarem, devem ter acesso a cursos educacionais e 

formação profissional que possam contribuir com sua inserção no mercado formal. 

É também fundamental que os órgãos competentes se dediquem à 

fiscalização de situações de trabalho escravo em propriedades rurais e urbanas e à 

responsabilização daqueles que praticam esse tipo de exploração. A impunidade deve 

ser combatida para evitar a reincidência do crime. 

Contudo, apenas as ações de repressão e de assistência à vítima não 

garantem que o trabalhador não volte a ser aliciado, caso se encontre novamente em 

uma situação de vulnerabilidade social e/ou econômica. Para tal, ações de prevenção em 

comunidades vulneráveis socioeconomicamente contribuem fortemente para o 

rompimento do ciclo vicioso do trabalho escravo. 
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7 A INDUSTRIA TEXTIL E O CASO ZARA NO BRASIL 

Um dos setores que mais crescem no Brasil, a indústria têxtil vive um 

ambiente extremamente competitivo depois da liberalização econômica da década de 

1980, pressionada pelos baixos preços praticados no mercado internacional, 

especialmente pelos produtos chineses. 

A pulverização da cadeia produtiva do setor têxtil leva à disseminação de 

condições de trabalho análoga à escravidão neste ramo. É um sistema que fraciona a 

produção e joga para o domicílio toda a célula produtiva. As fiscalizações mostram que, 

nesses ambientes, o pagamento é feito com base na produção, o que leva a jornadas 

excessivas, sem que sejam oferecidas condições de segurança e saúde. 

O resultado dessa grave violação aos direitos humanos é o retorno de 

diversos males à nossa sociedade
98

, como a diminuição da expectativa de vida dos 

trabalhadores, a volta da tuberculose aos ambientes de trabalho, a servidão por dívida, o 

tráfico de pessoas, a remercantilização do trabalho e outras situações derivadas desse 

modo de produção tão típico e velho conhecido da economia ocidental. Falamos, 

particularmente, do sweating system
99

, sistema no qual os locais de trabalho confundem-
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 Desde a Revolução Industrial, que modificou substancialmente os métodos de produção, introduzindo a 

economia de escala e produzindo modificações importantes no estudo da política, da economia e do 

direito, até os dias atuais, o homem se viu no centro de um ciclone de mudanças que se traduzem em um 

desafio diário: a superação de si mesmo como objeto e sujeito da sociedade de consumo. Diversos 

motivos causaram o surgimento de novos métodos e processos de trabalho, inicialmente na Inglaterra, 

ainda no curso do século XVIII. Esses métodos e processos foram, ao longo dos séculos seguintes, 

espalhando-se para países como França, Alemanha, Estados Unidos e outras nações centrais. Com a 

passagem do modo artesanal de produção têxtil para o industrial, dois tipos de sistemas se formaram no 

ambiente de trabalho: o factory system e o sweating system.  Naturalmente, portanto, a literatura inglesa é 

a mais abundante a respeito tanto do sistema industrial que surgia, quanto do sweating system, advindo da 

subcontratação que persistia e se aperfeiçoava.  

O termo sweating system, em inglês, encontra-se frequentemente em oposição ao factory system. Os 

termos estão relacionados com o estudo estruturado das relações industriais. No primeiro sistema, a 

produção está toda fracionada em uma cadeia de pequenas e microempresas que concorrem entre si 

mesmas, derrubando o valor do trabalho e ocasionando as péssimas condições no ambiente laboral. Cada 

célula de produção é responsável pela manufatura de uma parte da peça. A subcontratação advinda dessa 

relação é estabelecida em virtude do menor preço e a contratação se faz na base da peça produzida e por 

prazo de entrega. Essa lógica vai descendo nas camadas sociais, segundo o nível de terceirização, até 

chegar ao obreiro, que também absorve, completamente, o sistema de produção, trabalhando e ganhando 

por peça e competindo com seus pares por mais trabalho e, consequentemente, mais dinheiro. No segundo 

sistema, os empregados são contratados diretamente pela empresa manufatureira e cumprem o contrato de 

trabalho no sistema de pagamento por horas trabalhadas e limitação da jornada. A produção, neste caso, 

está toda concentrada em uma célula de trabalho e a residência do obreiro é separada da planta. 
99

 Historicamente, os sweatshops se desenvolveram no âmbito residencial dos trabalhadores16. Para a 

dogmática jurídica clássica, tomaram a forma de um contrato de natureza civil, de prestação de serviços, 

em oposição ao de natureza trabalhista17, apesar de suas nítidas características obreiras. A Revolução 

Industrial foi precursora do aparecimento desta figura mesclada pela servidão medieval, pelos métodos 
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se com as residências, nos quais os obreiros trabalham sob condições extremas de 

opressão, por salários miseráveis, jornadas demasiadamente extensas e exaustivas. 

O termo inglês sweating system ou também chamado de sweatshop são 

expressões únicas que não encontram tradução no idioma português, muito embora o 

sistema o qual eles representem exista de forma idêntica no Brasil e em outros países. 

Esses termos traduzem o sistema mais precário e violador de direitos fundamentais que 

a era da industrialização poderia produzir. 

O “sistema de suor” (sweating system), ocorre com mais frequência entre 

trabalhadores estrangeiros. “É um tipo de trabalho que, basicamente, o trabalhador 

nacional já não aceita. Ele acaba atraindo o estrangeiro e, principalmente, o mais 

humilde. É o imigrante econômico, que busca melhores condições do que de seu país. A 

gente tem um nicho muito grande de trabalhadores andinos, basicamente bolivianos, 

paraguaios, peruanos. 

Esse mercado mais dinâmico, acompanhado pelo aumento da concorrência 

das importações asiáticas, levou muitos fabricantes brasileiros a reduzir o número de 

empregados diretos. Etapas de fabricação com muito uso de mão de obra, como a 

costura, foram terceirizadas a uma ampla rede de pequenas oficinas com condições de 

trabalho precárias, dando à indústria mais “flexibilidade” – ou seja, menores custos 

fixos com mão de obra – para lidar com as flutuações na demanda que são inerentes à 

volatilidade desse novo mercado. 

Um pequeno número de grandes marcas e varejistas de vestuário cumpre um 

papel fundamental na indústria global de roupas. Com seu poder de compra, essas 

empresas influenciam as condições em toda a cadeia de suprimentos. Em geral, eles 

fazem o design, promovem a marca e comercializam, mas não fabricam os produtos que 

vendem. Grandes marcas e varejistas estabelecem os termos para os fabricantes que 

fazem os produtos acabados. Definem modelos, medidas e tecidos. Estabelecem 

quantidades, definem prazos de entrega e exigem correções nas peças. Nesta parte da 

cadeia de valor, que é caracterizada por fortes obstáculos à entrada de novas empresas, a 

lucratividade é maior. 

                                                                                                                                                                          
revolucionários de trabalho implementados a partir do século XVIII e pelo exercício da autonomia da 

vontade, em sua vertente mais liberal. 
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A fabricação de linhas, tecidos e roupas ocorre predominantemente em 

economias em desenvolvimento e emergentes. Os principais exportadores de produtos 

de vestuário são China, Hong Kong, Bangladesh, Turquia, Vietnã e Índia. Para 

conseguir oferecer roupas a preços baixos e responder rapidamente às mudanças nas 

tendências da moda, as marcas de vestuário e varejistas estão sempre à procura de locais 

de produção barata que possam atender a pedidos complexos e oferecer produtos de 

qualidade em prazos curtos. A empresa de vestuário média pode espalhar seus pedidos a 

centenas de fornecedores, que vão mudando. São raros os relacionamentos duradouros 

com fornecedores. A pressão por prazos de entrega curtos e preços baixos tem efeitos 

indiretos em toda a cadeia de suprimentos. 

Um dos casos mais emblemáticos de escravidão urbana foi descoberta em 

junho de 2011, na cidade de Americana, interior de São Paulo. O trabalho realizado pelo 

Ministério Público do Trabalho junto com o Ministério do Trabalho e Emprego 

descobriu a existência de 51 pessoas, destes 46 eram bolivianos, trabalhando em 

condições desumanas e degradantes em uma confecção contratada pela empresa Zara, 

uma marca da Inditex
100

, a pioneira espanhola de renome mundial da chamada fast 

fashion. Aqueles trabalhadores estavam submetidos à jornada de trabalho de 14 horas 

em média, e recebiam o equivalente a R$ 0,20 por peça de roupa produzida. 

De acordo com o relatório de inspeção
101

, as duas oficinas estavam 

costurando exclusivamente peças para a Zara. No entanto, em sua reação a uma 

primeira versão deste relatório, a Inditex afirma que as oficinas estavam produzindo 

para vários clientes da AHA, bem como para sua própria marca privada. 

Vistas de fora, as oficinas pareciam residências. Tecidos escuros pendurados 

sobre as janelas obstruíam a visão do interior: espaços sujos e apertados, sem 

ventilação, fiação elétrica exposta – acarretando ameaça iminente de incêndios – e 

crianças circulando entre máquinas de costura sem segurança e com as correias 

expostas, correndo riscos de sofrer acidentes graves. 

                                                           
100

 A Inditex opera no Brasil por meio de sua subsidiária Zara Brasil, da qual tem propriedade total. A 

Inditex abriu sua primeira loja no país em 1999 e, desde então, expandiu rapidamente suas operações 

locais. Desde 2012, também começou a operar no Brasil por meio da Zara Home, a empresa de artigos de 

casa do grupo – que vende artigos e acessórios de cama, mesa e banho. Nove lojas operam no país. 
101

 Relatório de Inspeção do MTE, agosto de 2011, p. 54, 107 e 116. 
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As vítimas moravam com suas famílias nas oficinas. Várias pessoas 

compartilhavam apenas alguns quartos e dormiam em colchões mofados espalhados 

pelo chão. Elas tinham sido recrutadas na Bolívia e no Peru, e feito a típica viagem dos 

imigrantes latino-americanos que chegam ao Brasil atraídos por promessas de melhores 

condições de vida. Na chegada, foram forçadas a trabalhar para pagar as dívidas. 

Durante a inspeção, dois cadernos foram apreendidos com os cálculos de dívidas 

relacionadas a “passagens” e “documentos”. 

Os cadernos também mostravam que os pagamentos recebidos pelos 

empregados estavam bem abaixo do salário mínimo do país. Eles variavam de 274 a 

460 reais por mês, muito menos do que o salário mínimo então em vigor, de 545 reais. 

Os trabalhadores eram pagos por peça costurada, o que os obrigava a 

trabalhar longas jornadas para obter rendimentos decentes. A inspeção constatou que o 

fornecedor direto da Inditex – a AHA – costumava pagar 6 reais por peça às oficinas 

subcontratadas. Desse montante, os fiscais dizem que os costureiros nunca recebiam 

mais de 2 reais por peça. Para situar: um modelo semelhante ao que eles produziam era 

vendido, na época, por 139 reais em uma loja da Zara em São Paulo. 

Após análise do caso das duas oficinas inspecionadas, os fiscais do trabalho 

concluíram que as condições nas oficinas deveriam ser classificadas como análogas à 

escravidão. De acordo com o relatório de inspeção, a Zara Brasil exercia poder de 

direção sobre a cadeia de suprimentos e, portanto, deveria ser considerada como o 

verdadeiro empregador e legalmente responsável pela situação dos trabalhadores 

resgatados. 

Portanto, de acordo com o MTE, a Zara deve ser considerada como a 

verdadeira empregadora dos imigrantes libertados, que só costuravam peças para a 

marca. A interpretação do MTE está baseada na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), legislação que define o que deve ser considerado um empregador e um 

trabalhador segundo a lei brasileira. De acordo com a CLT, cada indivíduo que presta 

serviços pagos e não eventuais a um empregador, com subordinação a suas ordens e 

determinações, deve ser considerado seu empregado. Além da CLT, a interpretação do 

Ministério também é sustentada pela súmula do TST que regulamenta a terceirização no 

Brasil, a qual afirma que a contratação de trabalhadores por meio de uma empresa 

interposta é ilegal. 



172 
 

Em dezembro de 2011, a Zara Brasil assinou um Termo de Ajustamento de 

Conduta com as autoridades brasileiras. O acordo extrajudicial foi negociado entre o 

MPT e a empresa. Esse tipo de acordo estabelece regras de conduta a ser seguidas por 

uma empresa na qual foram encontrados problemas, em vez de se iniciar um processo 

criminal contra elas. 

Uma primeira versão deste acordo, apresentada pelo MPT em novembro de 

2011, foi recusada pela Zara Brasil. Para a empresa, ela continha dois pontos polêmicos: 

1) proibição de subcontratação das encomendas da Zara Brasil por seus fornecedores e 

2) responsabilização efetiva da Zara pelas condições de trabalho em todo o seu ciclo de 

produção. Além disso, também previa o pagamento de 20 milhões de reais em 

indenizações por danos morais coletivos. 

Após as negociações, uma versão final foi assinada em dezembro de 2011, 

sem a proibição de subcontratação originalmente planejada. A compensação de 20 

milhões de reais, por sua vez, foi substituída por “investimentos sociais” de apoio a 

organizações de direitos humanos e defesa de imigrantes, de 3,5 milhões de reais – o 

que, de acordo com as considerações finais do documento, “não representam assunção 

de culpabilidade por parte da Zara”. 

Tendo sido considerada o verdadeiro empregador e responsável pela 

situação dos trabalhadores, a Zara foi multada por 48 infrações diferentes encontradas 

durante a fiscalização das oficinas. As multas estão ligadas, entre outras questões, a 

contratação ilegal, jornadas de trabalho excessivas, não pagamento de benefícios 

obrigatórios, condições inseguras de trabalho, condições de habitação e alimentação 

inadequadas para os trabalhadores e emprego de um trabalhador com menos de 18 anos 

em condições insalubres ou perigosas. 

As condições de trabalho descritas acima, caracterizadas pela exploração, 

não são exclusivas da cadeia de suprimentos da Inditex no Brasil. Um número 

significativo de trabalhadores informais na indústria do vestuário do país trabalha em 

oficinas de costura não registradas ou em oficinas caseiras. Os trabalhadores informais 

não gozam de direitos básicos que são garantidos por lei aos trabalhadores regulares – 

como férias remuneradas, uma jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais, 

seguro-desemprego e acesso a benefícios da previdência social. Os trabalhadores 
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informais costumam ser pagos por peça costurada, em um acordo que os obriga a 

enfrentar longas jornadas de trabalho para se sustentar. 

Então, além da questão do trabalho escravo surge outro problema: o tráfico 

de pessoas
102

. Segundo Renato Bignami, coordenador do programa de Erradicação do 

Trabalho Escravo da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE) em São Paulo, o número de estrangeiros resgatados no 

Estado vem aumentando. 

Ele afirma que, desde 2010, quando começaram as operações de combate ao 

trabalho escravo voltadas exclusivamente para estrangeiros, 128 bolivianos e um 

peruano foram resgatados no Estado de São Paulo, que concentra o maior contingente 

de trabalhadores estrangeiros do país. 

Essa situação se agrava em virtude do desconhecimento das leis nacionais e 

da falta dos documentos brasileiros, já que a maior parte dessa migração se dá 

informalmente, sem o controle das autoridades de fronteira. Não é raro acontecerem 

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

As redes de agenciamento dessa mão de obra situam-se em La Paz e em 

Santa Cruz de La Sierra. As rotas são: por Corumbá, Mato Grosso do Sul, ou por 

Ciudad Del Este , Paraguai, via Foz do Iguaçu, Paraná. 

                                                           
102

 Em Dezembro de 2000, foi aberta para ratificação, na cidade de Palermo, Itália, a Convenção contra o 

Crime Organizado Transnacional, objetivando prevenir e combater delitos transnacionais cometidos por 

grupos organizados, e adicionais a esta, dois Protocolos, um versando sobre tráfico de seres humanos e 

outro sobre o contrabando de imigrantes. Em 2004 o Brasil ratificou o Protocolo das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição ao Tráfico de 

Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças. No ano seguinte, promulgou a Lei 11.106 de 28 de março, 

que modificou o Código Penal, transformando o tráfico internacional de mulheres em tráfico 

internacional de pessoas e incluindo um novo tipo penal: o tráfico interno de pessoas. 

O Protocolo das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 

Repressão e Punição ao Tráfico de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças, é o atual documento da 

Organização das Nações Unidas a tratar do tráfico de seres humanos. Em comparação aos documentos 

internacionais anteriores que abordaram esse tema, o Protocolo de Palermo, como também é conhecido, 

destaca-se por apresentar a primeira definição desse delito em seu art. 3º. A definição apresentada pelo 

Protocolo de Palermo trouxe importantes avanços. Inicialmente, é importante destacar que o documento 

faz referência ao tráfico de pessoas, e não mais apenas de mulheres, como se observa nos anteriores. Essa 

mudança demonstra a ideia que se tem de que tanto homens como mulheres podem ser traficados. 

Ademais, o tráfico é definido como um processo que ocorre em várias etapas distintas, conforme se 

depreende da leitura do artigo 3º, a. Esse processo inclui o recrutamento, o transporte, a transferência, o 

alojamento ou o acolhimento de pessoa, utilizando-se de qualquer dos meios coercitivos descritos, que 

podem ocorrer de diversas formas, envolvendo várias pessoas em suas diferentes etapas, tendo a 

exploração como finalidade. 
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Enquanto o tráfico de pessoas para exploração sexual é mais divulgado, o 

tráfico de pessoas para condições análogas à escravidão e a escravidão por dívidas são 

muito mais comuns. O uso de pessoas traficadas para trabalhos forçados é amplo e está 

em diversas áreas, principalmente porque as cadeias de suprimentos industriais são 

complexas. Da manufatura de roupas, extração de cacau e produção de chocolates, 

produção de aparelhos eletrônicos e mineração entre outros, a indústria raramente sabe 

ou rastreia de onde sua matéria prima vem. 

Observa-se, assim, o caráter multidimensional do tráfico de seres humanos. 

Suas determinações não se encontram, somente, na violência criminal, mas, sobretudo, 

nas relações macrossociais do mercado globalizado de trabalho e seus impactos na 

precarização das condições e formas de trabalho, migração e expansão do da exploração 

sexual comercial, fortalecendo o crime organizado, dentro e fora do País. 

As “novas” formas de trabalho forçado são definidas como aquelas 

relacionadas ao fenômeno da migração e à exploração de trabalhadores e trabalhadoras 

migrantes fora de seus países ou comunidades de origem, neste aspecto, tendo forte 

interface com a questão do tráfico interno e internacional de pessoas. Dentre as novas 

formas, pode ser citada a servidão em setores industriais da economia informal, 

incluindo a produção de confecções e calçados, a preparação de produtos alimentícios e 

a lapidação de pedras, entre outras. O local para a realização desse tipo de trabalho pode 

ser a própria casa de quem trabalha ou oficinas isoladas nas periferias das grandes 

cidades. 

Aliciados com a promessa de moradia, alimentação e salário, os imigrantes 

contraem dívidas com passagens, visto e toda permanência em São Paulo, sendo muitas 

vezes mantidos nesses espaços em decorrência de servidão por dívida. 

Um contrato verbal no país de origem, entre aprendizes e donos das firmas 

de costura, acordaria um salário de 150 dólares por mês em São Paulo, além da garantia 

de alimentação e moradia sem custo ao trabalhador. Assim, uma vez instalados nesses 

locais de trabalho na chegada em São Paulo, os imigrantes estariam contidos à cadeia de 

produção de grandes marcas da moda e do ramo do varejo. 
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Diante dessas circunstâncias, o tráfico de pessoas seria o alicerce para 

garantir um contingente de bolivianos, peruanos e paraguaios para mão de obra nas 

oficinas envolvidas no esquema de exploração. 

O tráfico de seres humanos está na agenda de discussões internacionais 

entre governos, Organizações Não Governamentais (ONG’s) e pesquisadores. Nesse 

debate, o problema do tráfico perpassa temas que a ele se ligam, como, por exemplo, os 

fluxos migratórios atuais, que são abordados sob diferentes perspectivas, como a 

necessidade de proteção das fronteiras, o enrijecimento da legislação migratória e o 

combate à imigração ilegal, a proteção das pessoas traficadas; bem como o trabalho 

escravo e a efetivação dos direitos humanos. 

Nos últimos quatro anos, a Zara Brasil trabalhou com afinco para evitar 

novos casos de trabalho escravo na confecção de suas roupas. Tal fato ocorreu devido a 

eliminação das empresas com imigrantes latino-americanos da sua rede de fornecedores. 

Como eles são as principais vítimas de trabalho escravo no setor, cortá-los parece ter 

sido a solução mais fácil para proteger a imagem da marca. É essa a constatação do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que autuou a multinacional por 

discriminação. A multa é de R$ 838 mil. 

Na avaliação do Ministério do Trabalho, a empresa descumpriu 

reiteradamente as obrigações do TAC. A Zara não detectou ou corrigiu problemas 

graves que continuaram ocorrendo na sua rede, como trabalho infantil e jornadas 

excessivas. Além disso, a empresa teria desviado a finalidade das auditorias internas: ao 

invés de aperfeiçoar as condições dos fornecedores, valeu-se delas para mapear e 

excluir as oficinas de costura que empregam imigrantes – independentemente de elas 

estarem ou não descumprindo a lei. A auditoria aponta que a multinacional usou o novo 

controle interno prioritariamente para a eliminação de riscos à sua imagem. 
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8 CONCLUSÃO  

Os processos históricos de formação das instituições modernas no Brasil – 

como a república e a democracia – são identificados mediante uma ambiguidade entre,a 

sua carga simbólica emancipatória e o seu caráter de colonialidade, sobretudo a 

adaptação, na medida do possível, por parte das elites políticas e econômicas, de 

instituições com roupagem liberal a uma sociedade de costumes escravocratas. 

A consolidação da democracia, sem dúvida nenhuma, é um passo que se dá 

no campo da eliminação da discriminação, porque todos passam a ser iguais no plano da 

participação política. Mas, há o reverso da medalha, que nem sempre é considerado. As 

sociedades divididas em castas, em grupos, em que há discriminação, são menos 

inclinadas a aceitar soluções democráticas e tendem a seguir caminhos autoritários. Daí 

porque, se a democracia contribui para uma maior igualdade, a maior igualdade também 

fortalece enormemente a democracia. Como lembra Carmen Lúcia Antunes Rocha, 

“democracia não combina com discriminação”. Por isso, no fundo, o combate à 

discriminação não é uma questão limitada. É questão muito mais ampla, que permite 

recuperar e atualizar os ideais que, no já distante ano de 1789, levaram à Revolução 

Francesa. 

Mais de um século após a abolição da escravatura, a existência de situações 

de escravidão no Brasil surpreende e preocupa. Em pleno século XXI, o trabalho 

escravo causa profunda indignação na sociedade brasileira. Cabe ao Estado adotar os 

meios para combater, eficazmente, senão erradicar, toda forma de atentado à liberdade 

de trabalho. 

Nesses termos, pode-se concluir que há no Brasil a presença do trabalho 

escravo contemporâneo, que é caracterizado pelo cerceamento da liberdade do 

trabalhador por seu empregador e por condições degradantes de trabalho. 

Tendo em vista a prática reiterada da conduta pelos empregadores de 

diversos setores de produção, a Organização Internacional do Trabalho vedou, 

expressamente, esse tipo de conduta do empregador, conforme as Convenções 29 e 105. 

O Brasil ratificou ambas as convenções, reconhecendo, em 2003, a existência, em seu 

território, de trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravo. Dessa forma, o 

Governo brasileiro firmou compromisso de tornar eficaz tal norma internacional, 
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adequando-a as normas internas, ou seja, impondo a vedação do trabalho escravo em 

seu território. Umas das formas encontradas pelo Estado brasileiro de combater o 

trabalho escravo tem sido a promoção de políticas públicas que objetivam atingir todos 

os atores envolvidos nessa relação. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Título I – 

Dos princípios fundamentais –, garante a dignidade da pessoa humana e os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa. Dessa forma, encontramos na Carta Magna da 

nação os princípios elementares que proíbem as formas degradantes e desumanas de 

trabalho, que atentem contra a dignidade da pessoa humana. O trabalho análogo ao de 

escravo é considerado um crime pelo Estado brasileiro, encontrando-se qualificado no 

artigo 149 do Código Penal (CP) brasileiro, artigo reformulado pela Lei n.º 10.803, de 

11 de dezembro de 2003. 

A maior parte dos empregadores reclama que a legislação brasileira é muito 

protecionista ao trabalhador e estabelece muitos encargos que inibem o crescimento 

econômico do país. De outro lado, a realidade mostra que os empregados estão cada vez 

mais vulneráveis, sujeitando-se a condições degradantes de trabalho em troca da 

sobrevivência pessoal e de seus familiares, dispondo de seus direitos fundamentais 

básicos, como os direitos trabalhistas e individuais, entre eles o salário, a liberdade, a 

dignidade. 

Quando se fala em flexibilização das leis trabalhistas, muitos pretendem a 

desregulamentação da relação de emprego. Entretanto, é inconcebível que se permita 

uma flexibilização sendo que ainda hoje, na esteira das leis trabalhistas, esses direitos 

estão sendo desrespeitados. Se mesmo quando a lei determina a aplicação da lei, sob 

pena de sanção, há quem a desrespeite, tanto mais será se não houver lei. 

Infelizmente, o poder coercitivo das legislações trabalhistas e penais, 

nacionais e internacionais, da atuação do Ministério Público do Trabalho e da vontade 

da sociedade em solidificar os direitos fundamentais individuais ou sociais não têm sido 

suficientes para reverter essa situação de privação de direitos a que estão submetidos, 

ainda hoje, muitos trabalhadores. Mesmo porque, em algumas regiões do Brasil, a 

legislação não tem aplicabilidade - vale a lei do mais forte. 
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A necessidade de articular diferentes atores sociais decorre do combate ao 

trabalho escravo envolver aspectos sociais, econômicos, políticos, criminais e 

ambientais, simultaneamente. Desse modo, a articulação entre diferentes atores tem 

pautado as ações desenvolvidas no âmbito nacional, desde as primeiras tentativas de 

enfrentamento da questão. 

O Brasil assumiu papel de destaque na luta pela erradicação das formas 

contemporâneas de escravidão, ganhando até mesmo o reconhecimento da OIT. É 

importante considerar, por outro lado, que os mecanismos judiciais, extrajudiciais e 

administrativos apesar de sua relevância não são suficientes para erradicar o problema, 

que não é responsabilidade apenas do âmbito jurídico, mas de outros atores e setores 

como o da saúde. 

O trabalho escravo contemporâneo acarreta grave violação aos direitos 

fundamentais, aos direitos trabalhistas, as normas de segurança e a saúde no trabalho, ao 

princípio da dignidade da pessoa humana e a função social da terra e da empresa. 

Essa pesquisa pretendeu evidenciar todo o conjunto de ações e práticas 

correntes entre Estado e sociedade civil para erradicar o trabalho escravo no Brasil. A 

identificação das práticas escravistas e o modo de aliciamento pode contribuir para a 

formulação de novas estratégias de articulação e ação conjunta do Estado e dos outros 

atores sociais na busca por melhorias nas condições de trabalho. 

A contínua necessidade da articulação empresarial em torno do Pacto 

Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo é igualmente ressaltada. O objetivo é 

fortalecer as ações que visam comprometer os signatários a não adquirir produtos cuja 

produção incorpore o trabalho escravo em sua cadeia produtiva. Outro importante 

aspecto enfatizado refere-se ao fortalecimento do Pacto Federativo, em que os diferentes 

entes da federação (estados, municípios e o Distrito Federal) podem ampliar a eficácia 

do Plano Nacional ao elaborar um plano estadual e até mesmo leis estaduais para 

combater o trabalho escravo, somando esforços ao enfrentamento articulado no âmbito 

federal. 

Importante, também, objetivar novas condições de inclusão da massa de 

trabalhadores (as) no mercado de trabalho, na perspectiva de resgatar direitos perdidos e 

fortalecer novos contratos sociais que desmobilizem a lógica da exploração da força de 
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trabalho em todas as suas expressões, buscando-se reverter a trajetória da maioria desses 

trabalhadores, que, até hoje se constitui em experiências reincidentes de precarização da 

força de trabalho, seja no mercado formal ou informal ou no mercado do crime 

organizado. Sob condição de exploração e alienação, essas pessoas tornam-se presas 

fáceis para as diversas redes de tráfico e exploração de sua força de trabalho. 

Por fim, é importante destacar que, para erradicar o trabalho escravo 

contemporâneo no Brasil, o governo deverá criar políticas de enfrentamento mais 

eficazes a esse crime e realizar projetos de prevenção nas cidades com elevados índices 

de aliciamento de trabalhadores. A Justiça brasileira também deverá apresentar um 

papel mais ativo no combate à escravidão contemporânea, visto que a impunidade dos 

infratores é um dos principais motores para a continuidade do trabalho escravo no 

século XXI. Além disso, a conscientização do mercado consumidor de produtos 

industrializados, dos mais diversos, sobre a existência de trabalhadores escravos na 

cadeia produtiva dos mesmos.  
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