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RESUMO

Visitar o passado em cotejo analítico com o presente revela a herança da escravidão 

colonial para a escravidão contemporânea, e ajuda a compreender o panorama atual e

suas causas, para só então poder entender as medidas que foram tomadas, em seus 

contextos sociais, jurídicos e políticos. 

Partindo da definição do que é trabalho, e conceituando o princípio constitucional de 

seu valor, inicia-se o panorama para assimilar quão grave é o problema social que o 

sistema escravagista provoca, posto que ceifa os mais básicos direitos do ser humano 

e faz isso de forma silenciosa, uma vez que a maioria da sociedade sequer conhece e 

reconhece sua existência no nosso cotidiano. Assim, evidencia-se a necessidade de 

estruturar a ideia do que é trabalhador escravo contemporâneo, passando por todos 

os seus enquadramentos, para que se compreenda os aspectos mais relevantes desta

realidade ilegal e imoral.  

Apesar do reconhecimento internacional dos esforços realizados pelo Brasil em prol da

erradicação da escravidão, tudo o que foi feito ainda é pouco, dado o tamanho desta 

chaga e seu enraizamento no país. Além disso, estamos inseridos em uma complicada

conjuntura política de interesses que faz com que as medidas de erradicação, 

principalmente as regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego, flutuem 

entre melhorias e retrocessos. Em função deste aspecto existem diversos embates 

judiciais e políticos, que só confirmam quanto o lucro destes empregadores vem 

subsumindo, com um grande sucesso, muito mais do que a força de trabalho, levando 

consigo, inescrupulosamente, vida, liberdade, saúde e dignidade de seres humanos.

Palavras chave: Trabalho Escravo. Portaria do Ministério do Trabalho e emprego nº 

540/2004 e nº 1.129/2017. Lista Suja. Ministério Público do Trabalho. Tribunal Superior

do Trabalho. Supremo Tribunal Federal.
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RESUMO

Visitar  o  passado em cotejo  analítico  com o presente  revela  a  herança da

escravidão colonial para a escravidão contemporânea, e ajuda a compreender

o panorama atual e suas causas, para só então poder entender as medidas

que foram tomadas, em seus contextos sociais, jurídicos e políticos. 

Partindo  da  definição  do  que  é  trabalho,  e  conceituando  o  princípio

constitucional de seu valor, inicia-se o panorama para assimilar quão grave é o

problema social que o sistema escravagista provoca, posto que ceifa os mais

básicos direitos do ser humano e faz isso de forma silenciosa, uma vez que a

maioria da sociedade sequer conhece e reconhece sua existência no nosso

cotidiano. Assim, evidencia-se a necessidade de estruturar a ideia do que é

trabalhador  escravo  contemporâneo,  passando  por  todos  os  seus

enquadramentos, para que se compreenda os aspectos mais relevantes desta

realidade ilegal e imoral.  

Apesar do reconhecimento internacional dos esforços realizados pelo Brasil em

prol da erradicação da escravidão, tudo o que foi feito ainda é pouco, dado o

tamanho  desta  chaga  e  seu  enraizamento  no  país.  Além  disso,  estamos

inseridos em uma complicada conjuntura política de interesses que faz com

que  as  medidas  de  erradicação,  principalmente  as  regulamentações  do

Ministério do Trabalho e Emprego, flutuem entre melhorias e retrocessos. Em

função deste aspecto existem diversos embates judiciais e políticos, que só

confirmam quanto  o  lucro  destes  empregadores  vem subsumindo,  com um

grande  sucesso,  muito  mais  do  que  a  força  de  trabalho,  levando  consigo,

inescrupulosamente, vida, liberdade, saúde e dignidade de seres humanos. 
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INTRODUÇÃO

Um dos  pontos  de  divergência  entre  a  escravidão  colonial  e  a  escravidão

contemporânea é que aquela era institucionalizada. Apesar de, a priori, isto a

fazer parecer mais grave, quando observamos quais as consequências que a

invisibilização do problema contemporâneo traz, o panorama muda: o uso de

mão de obra escrava nos dias atuais não é sequer conhecido pela população e

pelos  próprios  trabalhadores escravizados,  dificultando  ainda mais  qualquer

tipo de resistência. 

Compreender  o  problema  necessariamente  requer  uma  análise  do

antepassado escravista do Brasil e todos os desdobramentos acarretados por

ele.  O  contexto  socioeconômico  de  pobreza  e  marginalização  em  que  se

encontra a maioria de nossa população explica vários aspectos que permitem a

existência do cruel sistema. 

Este  consegue  fazer  com  que  a  Constituição  Federal  seja  friamente

desrespeitada, em todos os princípios e direitos fundamentais que veio para

garantir.  Desta feita,  apesar  da inegável  viabilidade da escravidão,  diversos

mecanismos de combate  foram criados,  tendo o Brasil,  inclusive,  avançado

muito e ganhando reconhecimento internacional por suas medidas, inclusive

perante a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização das

Nações Unidas (ONU),  a  exemplo da alteração do Código Penal  brasileiro,

ampliando o rol de condutas enquadradas como crime de submeter alguém a

condição análoga à escravidão. 

Todavia, como já foi no passado, mais uma vez o interesse político e financeiro

determinam  quais  serão  as  regras  de  combate  mais  convenientes.  As

sucessivas portarias do Ministério do Trabalho e emprego e todos os embates

judiciais em torno delas traduzem o grande problema politico em que o país

esta  inserido,  escanteando veementemente  o  crítico  problema social  que é

ainda existir trabalho escravo.
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Um absurdo onde as politicas públicas parecem assegurar que a legalidade

protegerá mais os que estão cometendo a atrocidade do que aqueles sem

direito  a  vida,  a  dignidade  da  pessoa  humana  ou  trabalho  digno,  os

trabalhadores escravizados.
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CAPÍTULO 1 - O passado e o presente escravocrata do Brasil

1.1.  Uma breve volta no tempo

A escravidão tem sua origem conjunta com a criação das sociedades. Nessas,

em função das guerras e de dividas (servidão), adquiriam-se escravos, que por

sua  vez,  eram  vendidos  em  outras  ocasiões.  Na  Grécia,  Roma  e  Egito  a

escravidão era toda a base do operariado da sociedade, sendo enquadrada

como algo  justo  e  necessário.1 Esse formato  social  perdurou ao longo dos

séculos, tendo apenas involuído para que os prisioneiros fossem justificados

pela cor da pele. Todavia, o escopo maior permaneceu e permanece o mesmo:

obter lucro subutilizando a forca do trabalho de outro. 

O  estado  brasileiro  foi  o  último  país  do  continente  a  abolir  o  sistema

escravagista, formalmente.  No final do século XIX, estávamos em um contexto

de  pressões  políticas  e  sociais  nacionais,  tendo  sido  deflagrados  vários

importantes  movimentos  abolicionistas  e  fugas  em  massa,  pressionando  e

defendendo  a  insustentabilidade  de  um  sistema  escravocrata,  bem  como

pressões exteriores, buscando mais mercado para os produtos industrializados.

Inicialmente, foi proibido o tráfico de escravos com a lei Eusébio de Queirós.

Em  seguida,  a  lei  do  ventre-livre  foi  promulgada,  libertando  os  filhos  de

escravos que nascessem após o seu marco, 28 de setembro de 1871. Catorze

anos  depois,  a  lei  Saraiva-  Cotegipe  foi  promulgada,  dando  liberdade  aos

escravos com idade superior a 65 anos. Por fim, aos 13 de Maio de 1988, a Lei

Imperial de nº 3.353/1988, a Lei Áurea, permitiu que todos os escravos fossem

libertos.

Mesmo que se dê toda importância à legislação - que começava a evoluir - da

época, ainda que de forma tardia, ainda que sem libertar o passado violento e

assombroso  dos  quatro  séculos  de  escravidão  –  onde  o  ser  humano  era

1 SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições do Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2003, vol. 1. p. 27.
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equiparado a um objeto de luxo -, não se pode fechar os olhos, acreditando

que tudo foi instantaneamente solucionado. 

Esquece-se que, somente em uma análise objetiva, percebemos que o efeito

prático era mínimo, a exemplo da Lei dos sexagenários (Saraiva – Cotegipe)

que deu liberdade aos negros de 65 anos ou mais, quando a expectativa de

vida de um escravo era de apenas 40 anos. 

As competentes legislações do período acerca do tema, não só não tinham o

cunho de mudar a situação, funcionando como meros paliativos para a pressão

sofrida pelo governo, como não o fizeram, de fato. 

Quando  se  passa  a  analisar  os  efeitos  sociais  e  jurídicos  secundários,  é

pertinente refletir se apenas leis, apenas o simples positivar de uma conduta,

soluciona, por si só, os problemas sociais consequentes. Pensar assim pode

ser  de  grande  ingenuidade.  Considerando  ainda,  o  tamanho  do  problema

social,  que,  a  época,  era  a  escravidão,  e  o  quanto  esta  chaga  estava

entranhada na sociedade, é possível afirmar que seria impossível a solução

imediata, com apenas algumas normas proibicionistas. 

Originou-se em 1888, na verdade, um gigante quadro social de segregação,

preconceito,  pobreza  e  marginalização.  Os  negros  recém-libertos,

desestruturados em todos os campos da vida, não tiveram nenhum mecanismo

de  reinserção  social,  não  sendo  sequer  membros  dessa  sociedade.  Eram

destinados para subempregos ou ainda, permaneciam nas próprias fazendas,

trocando o labor por comida e abrigo. 

Tem-se  então  um  contexto  social  preocupante,  onde  saímos  de  uma

escravidão direta, com o homem equiparado a um objeto, para uma escravidão

indireta, com exclusão do negro da sociedade, desvalorizando por completo

esta força de trabalho. Como muito bem comenta Adalberto Cardoso, “tudo se

passou como se a ordem escravocrata tivesse sido enterrada com a abolição,

não transferindo ao momento posterior nada de sua dinâmica (e inércia) mais

geral.” 2

2 CARDOSO,  Adalberto.  Escravidão  e  sociabilidade  capitalista:  um  ensaio  sobre  inércia
social. Disponível  em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002008000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 13 de Setembro de 2017.
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1.2.  O Valor do trabalho 

Tem-se que o trabalho, desde o inicio das civilizações, é de fato, inerente ao

homem. Notório é, entretanto, como exposto, que este trabalho não tinha, em

grande  maioria  das  situações,  a  devida  contraprestação.  Sequer  podíamos

falar em direito do trabalho ou regulamentação de jornada.

Com  o  fim  da  escravidão  no  Brasil  colonial  e  com  o  escoar  dos  anos,  o

reconhecimento da força trabalho vai sendo fortalecido pela burguesia com a

Revolução Industrial,  iniciada na Inglaterra e demais países da Europa, que

traz grandes reflexos para nossa sociedade, buscando sempre uma maior e

incessante lucratividade. 

Apesar  disso,  e  talvez  justamente  por  isso,  escassos  eram os  direitos  dos

trabalhadores da época, com excessivas jornadas de trabalho, baixos salários

e inexistência de qualquer norma garantidora de segurança do trabalho, daí

porque a ampla e indiscriminada exploração de crianças e mulheres, ambientes

de trabalho insalubres e inúmeros acidentes laborais. Amaury Mascaro leciona

que:

“O direito do trabalho surgiu como consequência da questão

social que foi precedida pela Revolução Industrial do século

XVIII  e  da  reação  humanista  que  se  propôs  a  garantir  ou

preservar  a  dignidade do  ser  humano ocupado no  trabalho

das indústrias, que, com o desenvolvimento da ciência, deram

nova fisionomia ao processo de produção de bens na Europa

e em outros continentes.”3

Foi neste contexto de carência de regulação da força de trabalho que iniciam

alguns movimentos de pressão, como a escrita do Manifesto comunista (Das

Kommunistische Manifest) na Inglaterra, por Karl  Marx e  Friedrich Engels; a

promulgação  da  constituição  mexicana  em  1917,  pioneira  na  previsão  da

jornada laboral  de 8 horas diárias e com a regulamentação do trabalho do

menor e da mulher, bem como a remuneração das férias. 

3 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 29ª ed. Sl.:. Saraiva. p. 345.
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No âmbito nacional temos, com a influência das primeiras organizações - que

se  tornariam  sindicatos  -,  a  promulgação  do  decreto  nº.  1.313  de  1891,

regulamentando o labor de menores, dos 12 aos 18 anos de idade. Só vinte e

um anos depois, tivemos a fundação da Confederação Brasileira do Trabalho,

com  a  função  de  identificar  e  pleitear  as  reinvindicações  da  classe

trabalhadora. 4

Ao passar dos anos, com a construção e a promulgação da Constituição da

República  de 1988,  pós-ditadura,  buscando garantir  a  proteção do homem,

individual, social e coletivamente, são estabelecidos o valor social do trabalho e

a  dignidade  da  pessoa  humana como fundamentos  da  republica  federativa

brasileira, em tese. Isto porque, apesar da positivação constitucional no artigo

1º, incisos III e IV do diploma legal, observamos um gravíssimo descompasso

com algumas realidades de trabalho brasileiras. Uma assombrosa prática que

mais parece o início  desta  retrospectiva histórica e afronta severamente os

direitos humanos e os direitos individuais da pessoa humana. 

O trabalho é um mecanismo de transformação de realidade pessoal, forma de

o ser humano se mostrar útil  para si,  bem como dentro do contexto social.

Consolida a garantia  de outros direitos constitucionais,  como alimentação e

educação. Todos estes, eliminados, pelo trabalho escravo.

1.3.  O que é a escravidão contemporânea?

O  Brasil  reconheceu  em  1995  a  existência  de  formas  contemporâneas  de

escravidão,  criando o Grupo Especial  de Fiscalização Móvel  (GEFM),  a ser

devidamente detalhado mais a frente. A despeito do reconhecimento, sabe-se

bem que a escravidão vista nos dias atuais não iniciou em 95, muito menos

teve seu fim em 1988. 

É duro assumir que no século XXI, coexistindo com tantos avanços sociais e

tecnológicos, exista uma realidade “paralela” de escravidão. Seres humanos

submetidos a uma exploração ceifadora, ilegal e imoral, que usurpa liberdades

4 EVOLUÇÃO das relações trabalhistas. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-
emprego/2011/04/evolucao-das-relacoes-trabalhistas>. Acesso em 13 de Setembro de 2017.
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e  direitos,  em  função  de  produzir  lucro  sem  medidas  para  empresários  e

fazendeiros. 

Em  artigo  escrito  para  a  Organização  Internacional  do  Trabalho  –  OIT,

publicado  na  Revista  dos  Tribunais,  o  professor  Márcio  Túlio  Vianna,  Juiz

aposentado do TRT da 3ª Região, comenta: 

“Hoje, ao estudarmos as novas formas de trabalho escravo, a

mesma observação nos aproveita. 

A um primeiro olhar,  trata-se apenas de uma anomalia – ou

paradoxo  –  de  um mundo  que  não  conhece  limites  para  a

ciência e a técnica. Algo assim como o tumor que se instala

num corpo sadio, e por isso exige apenas as mãos de um bom

cirurgião. 

Se, porém, nos detivermos num exame mais calmo, veremos

que  os  próprios  avanços  do  que  se  habituou  a  chamar  de

progresso fundem o passado e presente, riqueza e miséria. 

Assim, mais do que simples anomalia, o fenômeno do trabalho

escravo aponta para todo um corpo doente; é a parte integrante

de  um  novo  modelo,  e  por  isso  cobra  respostas  rápidas  e

variadas,  pragmáticas  e  criativas,  globais  e  o  mais  possível

contundentes. 

Também por isso, não exige apenas iniciativas oficiais, mas o

esforço  de  todas  as  pessoas  disponíveis,  incluídos  aqui  os

próprios  trabalhadores  –  que  de  vítimas  podem  se  fazer

agentes de sua própria libertação. 

Mais do que isso, porém, reclama o conhecimento da realidade

subjacente; e a apropriação das próprias armas de dominação

como instrumentos de resistência. 

[...] 

Naturalmente se olharmos para o futuro, é possível prever, com

boa margem de certeza,  que  a  repulsa  formal  à  escravidão

será cada vez mais enfática e geral. Mas isso não garante o

consenso em relação aos meios específicos de combatê-la.” 5

5 VIANA, Márcio Túlio. Trabalho escravo e lista suja: um modo original de se remover uma
mancha. Revista LTr Legislação do Trabalho, n. 74, nov. 2006.

13



Apesar deste último pensamento de Vianna, não se pode, consciente desta

realidade,  aguardar  eventual  repulsa total  da sociedade.  Deve-se,  o  quanto

antes, trazer a tona tais demandas, objetivando, juridicamente e politicamente,

encontrar soluções eficientes e que erradiquem, gradativamente, esta mácula,

que é o trabalho escravo.

Apesar de trazer uma certa  carga, ainda utilizarmos nomenclatura “trabalho

escravo”,  gerando  sempre,  sendo  pertinente  destacar,  uma  espécie  de

incompreensão  do  interlocutor,  como  se  fosse  uma realidade  longínqua  ou

finda. Contudo, deve-se, por certo, assim ser disposto, uma vez que nunca se

tratou de uma irrealidade, como parece. O trabalho escravo de hoje em dia é o

mesmo trabalho escravo da antiguidade, em outros enquadramentos. 

Sérgio Paulo Moreyra, neste contexto, indaga: 

“Que  outro  nome  usar  para  designar  um  sistema  em  que

famílias  inteiras  são  deslocadas  para  pontos  afastados  do

território  nacional,  têm  seus  documentos  retidos,  são

constrangidas a assumir dívidas para a própria sobrevivência e

são obrigadas a trabalhar  em condições degradantes,  sob a

mira de pistoleiros?”6 

1.3.1. Formatos da escravidão contemporânea 

A configuração desta prática de - se é que assim pode ser chamada - trabalho

pode se dar, conforme conceitua o fascículo "Trabalho escravo contemporâneo:

+ de vinte anos de combate (desde 1995)" da ONG "Escravo, nem pensar"7,

através  do  trabalho  forçado,  onde  o  obreiro  é  coagido  a  permanecer  em

condições  de  exploração  e  impossibilitado  de  rescindir  o  contrato  ou  de  ir

embora,  deturpando  as  formas  de  contratação  e  do  consentimento  do

trabalhador, em função de dívidas, ameaças e/ou violência física. 

6 MOREYRA, Sérgio Paulo. Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. São Paulo. Edições
Loyola, 1999.  P. 22.
7 COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Trabalho Escravo Contemporâneo: + de 20 anos de
Combate.  4ª  edição.  Disponível  em:  <http://escravonempensar.org.br/wp-
content/uploads/2017/06/fasc-trabalho-escravo_combate_web_4%C2%AAedi.pdf>  Acesso  em
14 de Setembro de 2017.
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Nos termos da Convenção nº 29 da Organização internacional do trabalho, em

seu artigo 2º, item I, trabalho forçado é “todo trabalho ou serviço exigido de um

indivíduo  sob  ameaça  de  qualquer  penalidade  e  para  o  qual  ele  não  se

ofereceu  de  espontânea  vontade”.  Ou  seja,  uma  vez  observada  a

impossibilidade do trabalhador em manifestar sua vontade de permanecer ou

não no contrato de emprego, ou ainda, de realiza-lo ou não, sob qualquer meio

de coação, configura-se o trabalho forçado. 8

Neste aspecto, destacam-se ainda as hipóteses de contratos de emprego que

iniciam dentro das formalidades legais, de forma voluntária, e se deturpam, em

um  trabalho  forçado,  quando  passam  a  estarem  presentes  quaisquer  dos

componentes da coação que cerceiam a liberdade, em seu mais amplo sentido.

Qualquer  vício  no  consentimento  do  empregador  é  considerado  forma  de

coação,  assim  como  a  ausência  de  informação  acerca  do  trabalho,  ou

impossibilidade de se autodeterminar neste. 

O paradoxo social, que é o trabalho escravo contemporâneo, engloba também

a jornada exaustiva, onde o indivíduo é submetido a uma jornada de trabalho

absurdamente  excessiva,  colocando  em  risco  a  integridade  do  obreiro,

desrespeitando todos os descansos e intervalos legais e tirando do trabalhador

qualquer possibilidade de vida social. 

Essa exaustão deve ser compreendida  lato sensu,  em termos quantitativos,

como supra exemplificado, bem como compreendendo um aspecto qualitativo.

Neste, examinamos funções e ritmo de labor que excedem o razoável, bem

como as permissões legais, pois levam ao limite a saúde do trabalhador.

Também temos como elemento caracterizador a  servidão por dívidas,  que é

uma  construção  de  dívidas  ilícitas  pelo  empregador,  induzidas,  a  título  de

alimentação ou aluguel das próprias ferramentas para o trabalho, como forma

de vincular o trabalhador e impedir que ele possa desistir do “emprego”. 

8MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Manual de combate ao trabalho em condições
análogas  às  de  escravo.  Disponível  em
<http://acesso.mte.gov.br/data/files/8A7C816A350AC88201350B7404E56553/combate
%20trabalho%20escravo%20WEB.PDF> Acesso em 19 de Setembro de 2017.
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É  importante  ressaltar  que,  incontáveis  vezes,  o  obreiro  fica  eticamente

vinculado a saldar suas dívidas, como se houvesse alguma relação jurídica

lícita. Existem casos que a família do trabalhador também entra no ciclo do

escravagismo, como uma forma de compensação de dívidas, entretanto, esta –

quase que sempre – não ocorre. Contrariamente, vemos o endividamento de

todo grupo familiar. 

Por fim, podem enquadrar-se no conceito de trabalho escravo as práticas que

sujeitam o obreiro a condições degradantes, estas sendo condições de trabalho

indignas, humilhantes e degenerantes. 

Os exemplos são alojamentos precários, sem instalações sanitárias ou água

potável,  ausência  de  qualquer  assistência  médica  -  imprescindível

principalmente  porque  o  trabalhador  não  tem  qualquer  equipamento  de

proteção individual,  colocando sua vida em risco diariamente -,  alimentação

inapropriada para o consumo, dentre tantos outros componentes da realidade

laboral destes sujeitos sem direitos.  Diz Cristiane de Melo de Mattos G. Silva,

acerca deste pormenor: 

“Esses  escravos  são,  frequentemente,  resgatados  em

condições  críticas  de  saúde,  não  só  pelas  más  condições

sanitárias  de  higiene  pessoal  e  alimentação,  mas,  também,

porque são expostos a vento, chuva e animais silvestres, sem

nenhuma  proteção,  além  de  manusearem  produtos

agrotóxicos, sem qualquer equipamento de segurança.”9

Esse  enquadramento  é  o  mais  comum,  dentre  as  realidades  de  trabalho

escravo, segundo Ministério do Trabalho e emprego. Aqui vemos a coisificação

da pessoa humana, posto que o obreiro é despido de todo e qualquer direito,

que,  aqui,  parecem  deixar  de  ser  fundamentais.  A supressão  vai  além  da

liberdade, a própria condição humana é suprimida.10

Dentre os elementos citados, cada um deles sozinho configura a escravidão,

mas também, frequentemente, estão conjuntos com fatores como retenção de

9 SILVA, Cristiane de Melo Mattos Sabino Gazola. Do escravismo colonial a o trabalho forçado
atual: a supressão dos direitos sociais fundamentais. São Paulo: Ltr, 2009, p. 55.
10MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Manual de combate ao trabalho em condições
análogas  às  de  escravo.  Disponível  em
<http://acesso.mte.gov.br/data/files/8A7C816A350AC88201350B7404E56553/combate
%20trabalho%20escravo%20WEB.PDF> Acesso em 19 de Setembro de 2017.
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documentos e isolamento geográfico, com vigilância ostensiva, para evitar a

fuga  dos  trabalhadores  e  qualquer  tipo  de  comunicação  para  pedir  ajuda,

evidenciando  grave  privação  da  liberdade,  além  de  constantes  ameaças

físicas,  psicológicas  e  maus  tratos.  Incontáveis  afrontas  à  dignidade  do

indivíduo. 

Um importante  destaque é  que  este  conceito  é  muito  mais  amplo,  quando

comparado com o que nossa sociedade tem por definição de trabalho escravo,

este  atrelado  à  visão  de  escravidão  do  Brasil  colônia.  Nota-se  que  não

percebemos  seres  humanos  enjaulados,  presos  por  correntes  ou  sendo

conduzidos ao tronco para levar chibatadas, todavia, temos uma realidade tão

perversa quanto. 

1.3.1.1. Tipificação pelo Código Penal brasileiro 

A Lei  nº 10.803/2003 alterou o código penal  em seu artigo 149,  tipificando,

alternativamente, como crime de redução a condição análoga à de escravo

aquele  que  submeta  alguém  a  trabalhos  forçados,  de  jornada  exaustiva,

condições degradantes de trabalho ou restrição de locomoção por razão de

dívida. 

A alteração foi extremamente positiva, posto que retirou a subjetividade que

havia no tipo quando da expressão “reduzir alguém a condição análoga à de

escravo”,  texto  antigo,  bem  como  se  adequou  muito  mais  a  realidade  do

trabalho escravo contemporâneo.

Além das mencionadas condutas, também incorrem no mesmo tipo aqueles

que cerceiam o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador,

objetivando evitar sua saída do local de trabalho, mantém vigilância ostensiva

ou retém documentos pessoais do trabalhador. A pena mínima é de 2 anos e a

máxima é de 8 anos, e multa.11

Aqui o bem jurídico protegido é a própria dignidade e liberdade do trabalhador,

bens indisponíveis e de interesse do Estado. Nota-se que o intuito do criminoso

11 BRASIL. Decreto nº 2.848 de 7 de Dezembro de 1940. Artigo 149. Código Penal, Brasília,
DF, Dez 1940.
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não está no cercear a liberdade, mas sim, condicionar a vítima ao trabalho, da

forma e modo que entenda conveniente.

A alteração foi fruto de compromisso assumido pelo país na solução do Caso

José  Pereira  (nº  11.289),  perante  a  Comissão  Interamericana  de  Direitos

Humanos, bem como dos objetivos organizados pelo Plano Nacional para a

Erradicação do Trabalho.12 

Apesar de ser considerada um grande avanço, a OIT recomendou ao Brasil o

aumento da referida pena, bem como legislação que impeça a concessão de

financiamentos públicos, participação em licitações e vantagens fiscais para as

empresas condenadas.  13 Estes, segundo a organização, seriam ações muito

mais coercitivas. 

O comentado conceito penal é muito mais restrito do que aquele abarcado pela

administração,  qual  seja  das  Convenções  da  OIT  n.º  29  (Decreto  n.º

41.721/1957)  e  nº  105  (Decreto  n.º  58.822/1966),  a  Convenção  sobre

Escravatura  de  1926  (Decreto  n.º  58.563/1966)  e  a  Convenção  Americana

sobre  Direitos  Humanos  (Pacto  de  San  José  da  Costa  Rica  –  Decreto  n.º

678/1992), ratificadas pelo Brasil e recepcionadas pela Constituição Federal de

88. 

Outro fator, para tanto, são as garantias do processo penal ao réu, que, em

âmbito  administrativo,  sedem  lugar  para  as  prerrogativas  desta,  como  a

presunção de veracidade de seus atos. 

1.3.2. Porque acontece?

A conjuntura social e econômica é um dos motivos que sustentam e viabilizam

a prática  da  escravidão contemporânea.  Falta  de  emprego e  necessidades

vitais é o conjunto principal que leva o trabalhador, vulnerável, a se submeter a

esse panorama assustador. 

12CONFORTI,  Luciana  Paula.  O  (des)  caminho  do  retrocesso  na  erradicação  do  trabalho
análogo  à  de  escravo  no  brasil:  convenções  internacionais  do  trabalho  e  projetos  de  lei
desconexos. Revista Eletrônica do TRT6. p. 109. 2015.
13 NORMLEX, base de datos de la OIT sobre las Normas Internacionales del Trabajo y sobre la
legislación nacional sobre trabajo. Perfil del País: Brasil. Disponível em: <www.ilo.org/ normlex
> Acesso em: 19 de Setembro de 2017.
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A conjuntura social e econômica é um dos motivos que sustentam e viabilizam

a prática  da  escravidão contemporânea.  Falta  de  emprego e  necessidades

vitais é o conjunto principal que leva o trabalhador, vulnerável, a se submeter a

esse panorama assustador. 

Todavia,  corroboram  para  tanto  a  ignorância  dos  direitos  trabalhistas  e

ausência de parâmetro salarial – acreditam que o trabalho que executam não é

suficientemente  capacitado  para  receber  um  valor  superior  –;  a  ilusão  da

promessa de condições de trabalho excelentes e salários que garantirão toda

subsistência da família do obreiro, que, seduzidos por uma qualidade de vida –

eventualmente  –  melhor,  não  se  amedrontam  com  a  realidade  que  vão

enfrentar,  encontram-se hipnotizados por  um trabalho,  objetivo de uma vida

destes sujeitos.  É devido a este contexto que, nos casos mais comuns,  os

trabalhadores são facilmente convencidos ao trabalho, com propostas falsas e

tentadoras de emprego. 

Carentes, em todos os sentidos, são “presa” fácil para os “gatos”. Estes, como

são chamados os aliciadores – principalmente da zona rural brasileira -, são

funcionários  que  intermediam  a  comunicação  entre  o  empresário  e  o

trabalhador, forma mais comum de persuasão, e enviam os trabalhadores para

as fazendas, iniciando as dívidas.

Na zona urbana, as recorrências mais comuns são nos casos de terceirização

ilegal, principalmente na indústria têxtil/confecção/vestuário e construção civil,

onde os empregadores são flagrados em grande parte das vezes por submeter

os  obreiros  ao  trabalho  degradante.  Nestes  casos  a  área  mais  comum de

incidência é a Região Sudeste.

Percebemos aqui  também,  a  vulnerabilidade  do  trabalhador  e  facilidade  do

aliciamento,  que transcende a área em que vai  ser  realizado o trabalho.  É

indiferente,  pois,  se  estamos  próximos  ou  afastados  dos  grandes  centros

urbanos. A necessidade do trabalhador, somadas a desinformação, bem como

os demais fatores contribuintes listados e a consciência do empregador destes

fatores,  resulta  na  exploração  sub-humana  da  força  de  trabalho.  Nessa

equação, os empregadores passam a ter mão de obra barata, aumentando
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imensuravelmente sua margem de lucro, escopo central de todo este ciclo de

escravidão. 

Depois de aventurados nos transportes com destino aos locais de trabalho, a

esta altura já endividados pela passagem, meios de trabalho e alojamento,

encontram mais surpresas no salário que destoa do que foi  prometido, nas

condições precárias das instalações e da alimentação. 

Dessa forma, iniciam a prestação de seu serviço para conseguir adimplir as

dívidas. Estas, por sua vez, nunca reduzem, pois, os custos para se manter no

local de trabalho são altíssimos, o que leva a vítima a um estado contínuo de

débitos,  ficando  “aprisionado”.  Aqui  podemos  reiterar  também  o  fator  da

retenção dos documentos pessoais, bem como da vigilância ostensiva. 

Ricardo Rezende Figueira também analisa, em seu livro, a entrada da família

do  obreiro  no  ciclo  do  endividamento,  como  tentativa  desesperada  para

saldar a dívida, fator que só aumenta a subsistência do próprio ciclo.

O trabalhador, apesar de observar o contexto e notar que a realidade laboral é

contrária  as  promessas  ludibriantes,  raramente  enquadra  a  situação  como

escravidão,  não  obstante  ser  impedido,  através  de  violência  psicológica  e

física, de desistir do emprego e voltar para casa. Em entrevista para a ONG

“Escravo nem pensar” o trabalhador Valdeni Medeiros da Silva relata: 

“Meu  nome  é  Valdeni,  nasci  em  Colinas,  norte  do

estado do Tocantins. Só tive mãe, não conheci meu pai.

Tenho  oito  irmãos.  Morei  na  terra  de  um  padastro

durante um bom tempo, até chegar uma idade de 18 a

20 anos. 

[...] 

Não tinha estudo, então comecei a trabalhar na juquira

[limpeza de pastro]  para poder manter a despesa da

cidade, pois não tinha mais onde plantar. 

[...] 
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Rocei  muita  juquira,  me  desgastei,  senti  que  não

aguentava  mais  fazer  o  serviço  adequado  que  os

fazendeiros exigiam. Os patrões eram muito durões. 

[...] 

Eu fui trabalhar certa vez para um fazendeiro. Depois

que eu tinha feito todo o serviço, me pagou menos da

metade do prometido, ainda cobrando as passagens de

ida e de volta. E disse que não pagava mais, porque eu

já  tinha  ganhado  muito,  e  que  não  adiantaria  eu  ir

procurar a Justiça ou advogado, porque advogado não

ia advogar para gente pobre. Não tinha conhecimento

dos meus direitos, recebi o pouco que ele quis pagar e

fiquei quieto.

Eu simplesmente ficava calado.  Sentia  um pouco de

raiva, mas não poderia fazer nada. Também tinha medo

de falar mais sério pra ele. Falava algumas vezes para

gente que peão era do jeito dele. Então, devido não ter

conhecimento,  terminava  me  humilhando  e  ficando

quieto.  Assim  não  foi  só  para  um,  mas  para  vários

fazendeiros.  Fui  muito,  muito  escravizado  na  época.

Mas eu não sabia. Para mim, viver naquele tipo era a

maneira que tinha que viver mesmo, não tinha noção

do  trabalho  escravo.  Para  mim,  era  normal  viver

aquilo."14

Em  função  de  tamanho  impacto  negativo  do  tema  na  sociedade,  diversos

escritores,  sensibilizados  com  a  importância  do  debate,  publicaram

significativas obras, com seus respectivos estudos e reflexões, a exemplo do

livro "Vidas Roubadas" de Brinka Le Breton. Neste livro e nos demais acerca

do tema, percebemos em comum a constatação de que a principal motivação

deste ciclo de “trabalho” é a esperança que desprotege a vítima.

Quando fazemos um corte regional, levantando quais são as áreas de maior

mobilização de trabalhadores com este fim, percebemos a influência da história

e da economia, mais uma vez. Nesta visão, segundo a OIT15, vemos a maior

14 ESCRAVO  NEM  PENSAR.  Trabalho  escravo  contemporâneo.  Disponível  em  <
http://escravonempensar.org.br/livro/capitulo-1/#5> Acesso em 21 de Setembro de 2017.
15 COSTA, Patrícia Trindade Maranhão. Combatendo o trabalho escravo contemporâneo: o
exemplo do Brasil. 1ª ed. Brasília: Organização Internacional Do Trabalho, 2010. p. 56.
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incidência dos indivíduos da região Nordeste, principalmente dos estados com

menor coeficiente de trabalho e emprego, bem como das piores condições de

vida.

Assim,  tem-se  a  pobreza,  atrelada  a  inexistência  de  acesso  aos  serviços

públicos  básicos  como  motor  do  sistema.  Estes,  a  exemplo  de  saúde  e

educação, despem a vítima de mecanismos de defesa para lutar contra esta

assombração social, que lhe rouba a dignidade da vida. 

Dentro deste fator, encontramos a infeliz lembrança da escravidão colonial, que

coloca todos os não-brancos (pardos e pretos) justamente dentro do espectro

de renda baixa.  Assim, temos uma relação proporcionalmente inversa entre

condição de vida e disponibilidade para aventurar-se no risco em busca de um

emprego.

Uma vez que as áreas de maior uso desse tipo de mão de obra ficam no Norte,

a exemplo do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, e ainda partes dos estados do

Tocantins, Maranhão e Mato Grosso, vemos que existe a coincidência com a

área do  arco  do  desflorestamento  (principalmente  depois  da  construção  da

rodovia  Belém-Brasília,  aumentando  o  tráfego  de  pessoas).  Por  sua  vez,

encontramos como causa para o desflorestamento, a pecuária, principal motivo

do desmatamento da Amazônia legal, devido às frouxas legislações fundiárias

e falta de fiscalização16 Os ciclos começam a ter uma intersecção. 

Na  área  rural,  além  das  atividades  ligadas  à  pecuária,  é  muito  comum  a

utilização da mão de obra  escrava na  carvoaria,  mineradoras,  madeireiras,

usinas  de  álcool  e  açúcar,  destilarias,  empresas  de  colonização,  garimpos,

fazendas, empresas de reflorestamento e celulose, empresas agropecuárias,

empresas  relacionadas  à  produção  de  estanho,  empresas  da  área  de

citricultura, olarias, cultura de café, extração de cera de carnaúba e produtoras

de sementes.17

16 ESCRAVO  NEM  PENSAR.  Trabalho  escravo  contemporâneo.  Disponível  em  <
http://escravonempensar.org.br/livro/capitulo-1/#5> Acesso em 21 de Setembro de 2017.
17 SILVA, Cristiane de Melo Mattos Sabino Gazola. Do escravismo colonial a o trabalho forçado
atual: a supressão dos direitos sociais fundamentais. São Paulo: LTr, 2009, p. 17-18.

22



Em  fiscalização  realizada  pelo  grupo  móvel  do  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego (MTE) no ano de 2008, 301 fazendas foram vistoriadas, nas quais,

foram resgatados 5.016 trabalhadores.18

Por fim, levanta-se como causa o fator impunidade – principal fator segundo a

própria  Organização  internacional  do  Trabalho  –,  que  dá  segurança  aos

criminosos,  que  por  diversas  vezes,  contam  com  o  auxílio  dos  próprios

policiais.19 Vemos  que  o  imensurável  lucro  deixa  o  sistema  extremamente

rentável, que, somado à impunidade, garante a perfeita viabilidade. 

A coação moral e a influência política - direta, em cargos eletivos, ou indireta -

são as armas centrais, que são corroboradas pela falta de aplicabilidade da

legislação, pela ainda reduzida fiscalização, mas, principalmente, pela ausência

de  mecanismos  de  coerção  efetivos,  como  por  exemplo,  a  "Lista  Suja"

divulgada pelo Ministério do Trabalho e emprego, que será esmiuçada à frente.

1.4. Cotejo analítico entre a escravidão histórica e a escravidão atual 

Trazendo a  mesma nomenclatura,  um aspecto  indiscutível  é  a  comparação

entre os dois momentos históricos, o antigo e o atual.  Na fase do aliciamento

percebemos  que  os  negros,  no  período  colonial,  eram  prendidos  com  a

justificação em guerras ou ainda trocados, por chefes locais, com os europeus.

No que tange a escravidão atual, temos o aliciamento voluntário ou realizado

pelos intermediários, os "gatos". 

Analisando o transporte, tem-se que o escravo do período colonial era trazido,

em péssimas condições, pelos navios negreiros. A viagem era a mais precária

possível, tanto é que, em média, apenas metade dos negros chegavam com

vida.  Na conjuntura atual o transporte é feito por rodovias, em caminhões ou

ônibus  intermunicipais.  Os  aliciadores  contam  com  o  apoio  de  pequenas

hospedagens que auxiliam a clandestinidade do processo, que é pago pelo

trabalhador. 

18GARCIA, Carla Rosane Pesegoginski. Trabalho Escravo e a atuação do Ministério Público do
Trabalho. Disponível em < https://juridicocerto.com/p/carlaadvogada/artigos/trabalho-escravo-e-
a-atuacao-do-ministerio-publico-do-trabalho-431> Acesso em 29 de Setembro de 2017.
19 FIGUEIRA, Ricardo Rezende. Pisando Fora da Própria Sombra. A escravidão por dívida no
Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.
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Com a chegada dos negros ao destino, eram separados por “tipo”, revelando a

cognição de mercadoria que possuíam. Eram mantidos pelos vendedores, até

que sua propriedade fosse transferida para os donos definitivos, que passavam

a ser responsáveis pela alimentação, alojamento e pela própria vida desses

escravos. 

Na realidade, os escravos eram patrimônio dos senhores, objetos de luxo. Já

quando observamos o panorama atual da escravidão, nota-se que o próprio

trabalhador é responsável pelo adimplemento de sua alimentação, alojamento

e meios de trabalho. A sua vida não é de propriedade - direta - do empregador,

mas apenas sua força de trabalho, explorada inescrupulosamente justamente

por isso.

Durante o trabalho, o escravo colonial, bem como o escravo contemporâneo,

sofrem vigilância  ostensiva.  Apesar  disso,  durante  o  Brasil  colônia,  o  negro

tinha  alguns  direitos,  como  folgas  para  os  dias  santos,  fator  ausente  na

escravidão  contemporânea,  onde  não  há  nenhum  nível  de  autonomia  ou

dignidade para o trabalhador. 

Por fim, curioso é analisar o valor do empregado escravo colonial,  que era

zelado por seus donos, pois era um objeto, que perdido ou danificado, geraria

prejuízos. No Brasil atual, o valor do trabalhador é reduzido a nada, uma vez

que,  o  contexto  social  que  subsidia  a  escravidão  contemporânea  é  tão

enraizado, que proporciona a estes criminosos uma larga oferta de mão de

obra.  Assim,  não  é  de  interesse  do  empregador  ter  zelo  algum pela  vida,

sanidade psicológica e condição de saúde deste sujeito.

Além de todo o apontado, destaca-se que o indivíduo e o sistema escravocrata

colonial eram socialmente reconhecidos e aceitos, bem como reprimidos. No

contexto  contemporâneo,  temos  uma  realidade  escondida,  que  não  é

reconhecida  pela  sociedade,  contando  apenas  com  algumas  atuações  de

órgãos  e  organismos  nacionais  e  internacionais,  que,  claramente,  não

solucionam  o  problema.  Este  começa  da  própria  ignorância  social,  que

permanece acreditando que a Lei áurea aboliu a escravidão.
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Na mesma linha do problema, está o trabalhador, que, sem conhecimentos de

seus direitos trabalhistas,  na maioria  dos casos analfabetos,  e  nos demais,

carentes de educação,  só contribui  para a ausência de identificação com a

situação de escravo em que está inserida. 

Observar a configuração do trabalho escravo colonial  e do trabalho escravo

contemporâneo revela que este é muito mais degradante e sub-humano. Esta é

a opinião do escritor Ricardo Silva, que comenta: 

“As  formas  de  aliciamento  e  de  transporte  do  escravo,  os

mecanismos  de  aprisionamento  físico  e  psicológico  do

indivíduo ao sistema exploratório, o ambiente de trabalho, além

das sanções aplicadas e do valor do trabalhador para o seu

patrão  ou  proprietário,  revelam  que,  no  modelo  antigo,  o

escravo era, pelo menos, visto como uma propriedade do seu

senhor, cuja perda gerava prejuízo.”20

CAPÍTULO 2 - Mecanismos de combate e repressão 

2.1. Organização Internacional do Trabalho

Diante  dessa  aterrorizante  realidade,  não  só  brasileira,  como  mundial,  os

órgãos e organismos nacionais e internacionais tomaram algumas providências

de repressão deste sistema paralelo. Apesar disso, por certo que o problema

não está perto de ser resolvido. 

Em contexto internacional, a Organização internacional do trabalho – OIT – tem

um  importante  papel,  principalmente  no  que  tange  à  seara  legislativa.  O

organismo foi fruto da primeira guerra mundial e materializado pelo Tratado de

paz de Versalhes,  em 1919,  tendo sido idealizado para ter como escopo o

estabelecimento  de  direitos  mínimos  para  proteger  o  obreiro,  devendo

combater situações, neste contexto, de miséria, violência física e psicológica,

ou seja, garantir condições mínimas de dignidade para o trabalhador.

20 SILVA,  Ricardo  Duarte.  Características  do  escravismo  colonial  brasileiro  e  do  trabalho
forçado atual: análise descritiva e comparativa das características de cada regime de trabalho.
Brasília, DF, 2015. 18 p.
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Desta  forma,  a  OIT  teve  um  importantíssimo  papel  na  normatização  de

convenções  internacionais,  espécie  de  tratados  internacionais,  que  a  priori,

tinham  disposições  acerca  salário  e  jornada.  Com  o  advento  da  segunda

guerra mundial, foi escanteada, até 1945, quando estabeleceu vínculo com a

ONU, passando a atuar como uma Agência especializada.

“Em 1998 a OIT edita a Declaração de Princípios e Direitos

Fundamentais do Trabalho com os seguintes temas:

1- Eliminação de todas as formas de trabalho forçado;

2-Eliminação do trabalho infantil; 

3- Eliminação de todas as formas de descriminação;

4- Liberdade sindical (seria um meio para se opor ao poder

econômico, vista a fraqueza dos Estados para tal); 

5- Negociação coletiva: dialogo social para a criação de novos

direitos (tripartismo).” 21

Assim, o órgão se volta para criação de pautas que contemplem os temas da

declaração,  que,  desde  o  reconhecimento  pelo  Brasil  da  permanência  do

trabalho escravo na contemporaneidade, têm trabalho em cooperação com o

governo brasileiro, ONGs, trabalhadores e a sociedade civil, como um todo. 

Dentre as medidas, podemos destacar: 

“a  criação  do  CONATRAE  (Comissão  Nacional  para  a

Erradicação  do  Trabalho  Escravo),  responsável  pela

formulação e monitoramento do Primeiro e do Segundo Plano

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho; a criação do

Grupo  Especial  Móvel  de  Fiscalização  do  Ministério  do

Trabalho  e  Emprego,  composto  por  auditores  fiscais  do

trabalho,  em  parceria  com  procuradores  do  trabalho  e  da

república, bem como agentes da Polícia Federal e da Polícia

Rodoviária Federal; a criação de varas da justiça do trabalho

nas áreas mais afetadas pelo trabalho escravo; a criação do

“Cadastro  de  Empregados  Flagrados  na  Exploração  de

Trabalho em Condições Análogas a de Escravo” por parte do

Governo  Federal,  na  qual,  regularmente,  são  publicados  os

21 DEGRAN,  Guilherme.  Evolução  histórica  do  direito  do  trabalho  no  Mundo  e  no  Brasil.
Disponível em < https://lugui7.jusbrasil.com.br/artigos/312230897/evolucao-historica-do-direito-
do-trabalho-no-mundo-e-no-brasil>  Acesso em 27 de Setembro de 2017.
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nomes  dos  responsáveis  pela  utilização  de  mão-de-obra

escrava em seus empreendimentos; e o Pacto Nacional pela

Erradicação do Trabalho Escravo,  por  meio do qual  grandes

empresas se comprometem a prevenir  e erradicar o trabalho

escravo em suas cadeias produtivas,  além de propiciarem o

próprio monitoramento desde compromisso.”22

É sempre importante reiterar que as ações que vem sendo tomadas não estão

nem perto de erradicar este tipo horrendo de trabalho,  e muitas delas vem

apresentando diversos problemas de execução de fato, à exemplo do cadastro

de empregados flagrados com mão de obra escrava, cerne deste trabalho a ser

esmiuçado mais à frente. 

Por outro lado, também deve ser notado que as medidas representam algum

avanço,  avanço  este  bem  necessário  quando  trazemos  a  baila  casos  tão

graves de utilização desta mão de obra – como todos os demais, todavia estes

foram extremamente divulgados pela mídia – como o da fazenda Brasil Verde,

no Pará, em que o governo brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana

de Direitos Humanos (CIDH) ao pagamento de quase 5 milhões de dólares

para 128 trabalhadores mantidos escravos. 

A condenação para o Brasil  se deu por ser negligente com a existência de

escravidão em seu território, aliciados pelo “Grupo irmãos Guagliato”, uma vez

que a  referida fazenda tinha passado por  12  fiscalizações do Ministério  do

Trabalho,  em outras oportunidades,  porém nunca houve condenação,  até a

participação da Corte. 

Diante deste contexto, a OIT tinha intensificado os trabalhos junto à agenda do

Governo Federal, que iniciou com a definição do conceito de trabalho escravo,

bem como atuando para a alteração do código penal, sem deixar de destacar a

importante convenção nº 29, que colheu o compromisso do país a “abolir  a

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

breve espaço de tempo possível.”23 E continua com a atualização de conceitos

22 COSTA, Patrícia Trindade Maranhão. Combatendo o trabalho escravo contemporâneo: o
exemplo do Brasil. 1ª ed. Brasília: Organização Internacional Do Trabalho, 2010. Prefácio.
23 BRASIL.  Decreto  nº  41.721  de  25  de  Junho  1957.  Convenção  nº  29  da  Organização
internacional do Trabalho. Brasília, DF, 1957.
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e  ações,  pois  o  sistema  escravagista  contemporâneo  se  modifica  muito

rapidamente sem suas formas e mecanismos. 

2.2.  Ministério Público do Trabalho

Conforme determina o artigo 127 da Constituição Federal da República o MPT

é instituição permanente e essencial à função jurisdicional estatal, incumbindo-

lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático, bem como a defesa dos

interesses coletivos e individuais indisponíveis. 

Cabe  também  ao  Ministério  Público  a  promoção  da  Ação  civil  pública  –

justamente  o  instrumento  para  realizar  seus  objetivos  -  regulamentada  na

Justiça do trabalho quanto aos interesses individuais homogêneos, difusos e

coletivos por meio da lei complementar de nº 75/93. 

Neste sentido, para sua atuação na seara do problema da utilização da mão de

obra escrava,  o  MPT instituiu  a Coordenadoria  Nacional  de Erradicação do

Trabalho  Escravo  (CONAETE),  criando  planos  estratégicos  para  atuar  na

erradicação deste problema. A coordenadoria tem esta missão, buscando, além

disso, garantir todos os direitos legais do trabalhador nas relações de emprego.

O Ministério Público do Trabalho realiza diversas fiscalizações nos locais de

prestação de serviço, por meio de seus auditores fiscais e policiais federais

(grupos móveis). Estes são, por muitas vezes, auxiliados por ONG’s, a exemplo

da  Comissão  Pastoral  da  Terra  -  esta,  destaque-se,  faz  um  indispensável

trabalho social desde a ditadura militar, quando foi criada para resistir a difícil

realidade  dos  trabalhadores  explorados  e  lutar  pelo  extermínio  dessa

aterrorizante  situação.  Hoje,  também  participa  da  Comissão  Nacional  pela

Erradicação do Trabalho, criada em 2003 pela Secretaria de Direitos Humanos

da Presidência da República, que objetiva executar o Plano Nacional para a

Erradicação do Trabalho Escravo, já supracitados dentre as medidas da OIT

junto ao Governo Federal -. 

As  fiscalizações  são  retorno  para  denúncias  de  irregularidades  e  buscam

encontrar  os  locais  de  trabalho  que  fraudam  a  legislação  e  utilizam
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trabalhadores  submetidos  à  escravidão  e  deveriam  intimidar  esses

empregadores.

Encontrados os trabalhadores, são resgatados e os empregadores submetidos

- a ações judiciais de reparação, inibição, condenação, indenização, e devem

assinar um termo de ajustamento de conduta (TAC), conforme definição mais

recente  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego.  O  termo  faz  com  que  o

trabalhador reconheça a prática que utilizava, e, portanto, o pagamento das

multas pecuniárias legais pelo descumprimento de suas obrigações, possuindo

eficácia de título executivo extrajudicial ou ainda, pode ser concedido prazos

para que o empregador para que o empregador se adeque a legislação. 24

Por fim, é imprescindível ressaltar o bravo trabalho exercido pelos fiscais do

trabalho e demais componentes dos entes e organismos governamentais e não

governamentais  que  sofrem  ameaça  diária.  Alguns  já  tiveram  suas  vidas

aniquiladas, inclusive, a exemplo da “Chassina de Unaí”, onde foram mortos

três  auditores  fiscais  do  trabalho  e  o  motorista  do  Ministério  Público  do

Trabalho, à caminho de fiscalização em fazenda na cidade de Unaí – MG.   

2.3.  Medidas Sancionatórias

É inevitável  comparar  as medidas sancionatórias disponibilizadas em nosso

ordenamento jurídico para o crime de manter alguém em situação análoga à

escravidão e práticas como a de tráfico de entorpecentes, por exemplo. Esta é

apenada (código penal) com reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa de

500  a  1.500  dias  multa.  A redução  de  alguém a  condição  “análoga”  a  de

escravo tem pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. 

Sem entrar no mérito punitivista, é de se espantar o interesse protecionista do

Estado brasileiro – leia-se, corpo legislativo e pressões de interesse neste –

em práticas outras, quando comparado com a falta da mesma disposição para

uma  barbaridade  contra  a  vida  e  dignidade  da  pessoa  humana,  que  é  o

24 GARCIA, Carla Rosane Pesegoginski. Trabalho Escravo e a atuação do Ministério Público
do  Trabalho.  Disponível  em  <  https://juridicocerto.com/p/carlaadvogada/artigos/trabalho-
escravo-e-a-atuacao-do-ministerio-publico-do-trabalho-431>  Acesso  em  29  de  Setembro  de
2017.
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trabalho escravo. Reitere-se, aqui está se suscitando a diligência do legislativo,

o empenho e zelo para extinguir esta prática horrenda, quando comparado com

outros tipos penais. 

Comparando-se  no  âmbito  judicial/legal,  sem  adentrar  nas  penalidades

administrativas,  que,  tanto  quanto  esta,  revelam  carência  de  medidas  que

coajam  de  fato  o  empregador  criminoso,  e  que  por  ventura,  iriam  inibir  a

reincidência e existência da utilização da mão de obra escrava. 

Dentre as medidas que surtiriam efeito real, podemos salientar a portaria nº

1.150,  do  Ministério  da  Integração  Nacional,  que  recomenda  aos  órgãos

financeiros  e  aos  bancos  que  administram  os  Fundos  Constitucionais  de

Financiamento  que  não  concedam  benefícios,  regalias  e  créditos  aos

empregadores  que  explorarem  mão  de  obra  escrava,  com  base  em  lista

semestral  atualizada do MTE.  A portaria  evita  uma contradição do governo

brasileiro, haja vista que se comprometendo com a erradicação do trabalho não

poderia permitir meios de financiamento da própria “moléstia”. 

Outra medida é a Proposta de Emenda Constitucional 57A/1999(antiga PEC

438/2001),  com  previsão  de  confisco  de  terras  em  que  fossem  flagradas

práticas de trabalho escravo, e consequente destinação para reforma agrária. 

Ocorre  que  a  PEC  só  foi  promulgada  em  2014,  tornando-se  a  Emenda

Constitucional nº 81/14, a despeito da importância e urgência da matéria, bem

como a pressão de diversos movimentos sociais e de abaixo assinado colhido

pelo  próprio  Ministério  Público  do  Trabalho.  Entretanto,  apesar  da

promulgação, o texto continua sem aplicabilidade, pois a regulamentação está

nas mãos do nosso parlamento. Neste aspecto, passou a constar no artigo 243

da Constituição Federal: 

“Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região

do  País  onde  forem  localizadas  culturas  ilegais  de  plantas

psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da

lei  serão  expropriadas  e  destinadas  à  reforma  agrária  e  a

programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao

proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei,

observado, no que couber, o disposto no art. 5º.
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Parágrafo  único.  Todo  e  qualquer  bem  de  valor  econômico

apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e

drogas  afins  e  da  exploração  de  trabalho  escravo  será

confiscado  e  reverterá  a  fundo  especial  com  destinação

específica, na forma da lei." (NR)25

É  quase  irreal  o  tamanho  descaso  proposital,  esforço  direcionado  para

solucionar interesses pessoais - exemplificando com a resistência de algumas

alas parlamentares - em detrimento dos interesses coletivos.

A regulamentação está aguardando o Projeto de Lei suplementar 432/2013,

que tem o intuito de alterar o conceito do tipo penal do artigo 249, explicitado

acima,  retirando  da  configuração  do  crime  “submeter  alguém  a  condições

degradantes de trabalho”  e  “jornada exaustiva”,  acrescentando ainda,  como

elemento, a ameaça de punição do trabalhador, uso de coação e conclusão da

relação de trabalho de forma involuntária. 26 

Quão conveniente é para os “interesses individuais” sancionar uma Emenda à

constituição  com um fim  que,  possivelmente,  poderia  auxiliar  a  controlar  o

crime/prática, entretanto deixar que ela fique sem aplicabilidade, aguardando a

vigência  de  leis  que  garantam  que  o  alcance  da  alteração  não  será  tão

longínquo assim, como bem fez a portaria de nº 1.129/2017 do Ministério do

Trabalho e Emprego?

Convém lembrar alguns outros projetos de lei que, pelos mesmos motivos que

a  ausência  de  regulamentação  da  Emenda  ainda  não  foi  aprovada,  estão

tramitando no parlamento, como a PL 3.842/2012 e 2.464/2015, que pretendem

descaracterizar o crime de redução à condição análoga à escravidão. 

Para tanto, os proponentes argumentam que a definição deste conceito é vaga

e deixa a desejar, gerando margem de insegurança para os empresários, bem

como que estaria em descompasso com a legislação internacional, que é a

Convenção nº 29 da Organização Internacional do trabalho, posto que esta só

faz referência a "trabalho forçado". 

25 BRASIL, Constituição da República federativa do brasil de 1988. Artigo 243. Constituição
Federal, Brasília, DF, 1988.
26 CONFORTI,  Luciana Paula.  O (des)  caminho do retrocesso na erradicação do trabalho
análogo  à  de  escravo  no  brasil:  convenções  internacionais  do  trabalho  e  projetos  de  lei
desconexos. Revista Eletrônica do TRT6. p. 109. 2015.
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Ocorre  que o  Brasil  ratificou a  convenção,  assumindo um compromisso de

utilizá-la  como  base  em suas  legislações,  como  direcionamento  para  suas

ações. As normas internas devem ser guiadas pela norma internacional, que

nunca teve o cunho de positivar de forma engessada a matéria, posto que cada

país deve legislar e atuar da forma que entenda ser mais viável, bem como que

atenda aos fins específicos do lugar. Aprovar esta alteração seria um gigante

passo de volta para o passado do Brasil colonial, atrapalhando um processo de

décadas na tentativa de erradicação deste mal. 27

Ainda assim, inserido nesse contexto de fiscalização, multas e condenações,

foram libertadas 49.816 pessoas, de 1995 até 2015, segundo números da ONG

Repórter Brasil28. Ou seja, dentre um gigante grupo de trabalhadores, quase

50.000  já  foram  libertos.  Deve-se  observar  que  estes  números  são

assustadores, pois é notório que aqueles libertos, por certo, são um número

irrisório, quando comparado com o espectro total.

O Brasil está na 151º posição no índice global da escravidão - de uma lista de

167 países - feito pela ONG Walk Free Foundation. Segundo a organização,

em 2016, existiam 161 mil escravos no Brasil. 

Como já reiterado primordialmente, o grande cerne da questão deste problema

é que não é visto e reconhecido como um problema pela própria sociedade. A

prova disso é, além da ignorância no reconhecimento, a ausência de pressões

midiáticas mais intensas, até mesmo quando os casos ocorrem em obras do

governo,  como  no  caso  da  Construtora  OAS  onde  foram  resgatados  111

trabalhadores em obras do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos,

quando estava se preparando para a Copa do Mundo, em 201429. 

Pertinente é considerar também inexistência de meios de coação satisfatórios,

que impeçam a reincidência ou que coajam outras empresas a não utilizarem

27 Idem, ibidem.
28 REPÓRTER  BRASIL.  Dados  sobre  trabalho  escravo  no  Brasil.  Disponível  em  <
reporterbrasil.org.br/dados/trabalhoescravo/ > Acesso em 1 de Outubro de 2017.
29 BONGIANI, Rodrigo.  O Ministério do Trabalho e do Emprego e o Programa de Erradicação

do  Trabalho  Escravo.  Disponível  em  <  http://www.ct-
escoladacidade.org/contracondutas/editorias/escravidao-na-historia-antiguidade-e-
contemporaneidade/o-ministerio-do-trabalho-e-do-emprego-e-o-programa-de-erradicacao-do-
trabalho-escravo/> Acesso em 3 de Outubro de 2017.
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esse tipo de mão de obra, como nos casos do grupo Odebrecht condenada em

ação promovida pelo Ministério Público do ao pagamento de 30 milhões por

manter trabalhadores brasileiros submetidos à escravidão30, em Angola, ou nos

casos Riachuelo, Fazenda Ouro Verde e tantos outros que repetem o passado. 

É inevitável tecer questionamentos para encontrar a causalidade de tamanha

perversidade  em  função  do  lucro,  o  que  só  deixa  tudo  ainda  mais  sem

significado e em um contexto de se revoltar. 

Apesar disso, deve-se lembrar de que, mesmo nestes níveis de barbaridade, o

Brasil está avante, quando comparado com diversos outros países do globo,

principalmente no que diz respeito às suas medidas e ações recém-criticadas.

Fator, em um panorama mundial, que alarma ainda mais. 

O  auditor  fiscal  do  trabalho,  Renato  Bignami,  em  entrevista  dada  para  o

Conselho Técnico escola da cidade, corrobora dizendo que: 

“As  políticas  brasileiras  de  combate  ao  Trabalho  escravo,

apesar de sólidas, precisam de maior consistência, no tempo e

no espaço. Além disso, há uma decisão importante quanto à

imprescritibilidade  dos  crimes  contra  direitos  humanos

fundamentais e a definição da vulnerabilidade social/econômica

como indicador  de  vulnerabilidade  para  o  Trabalho  escravo.

Todas  essas  questões  ainda  precisam  ser  devidamente

absorvidas pelo Estado brasileiro a fim de que se transformem

em políticas públicas adequadas para tratar do assunto.”31

30 MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO.  MPT  notícias.  Disponível  em  <
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/8b99ef13-d717-
467f-9a0d-bf63a321b494/!
ut/p/z1/rVLBUoMwFPyVeuAICYUS8Earw1AGrXZqSy6dAAGikFCIrf170_GoQp0xt7zsvrdvswCD
HcCcHFlJJBOc1OqeYGdvBtAO548wCqIVgv6TGd-
HgTldQAS2Q4DIngE88GyN8RUAD89_ARjgjMtWViBpWqnBntRkktMJa9qO8p5oUJUnXEiWMd
Jr0E09jxampefIRLrtoEL3CMz1tHAsYk3N1PbsS9M2YzlIrkJvx1y6LAF_OT5UfDzo0x0aAVx8Hhu
yBLisRfr1qT5PLbcEuKMF7WhnvHeqXEnZ9rca1ODpdDJKIcqaGplojLTT4E-
sSvQS7L6BQaL8QPuHJzsM5msYuc5SiXVcP4y8FbTRDKz_aPByLAZK3LSLF7ES1xJZ6YwXA
uyu6q2o7PVwwL7KkeCSfqiV_i9IbbPZNK511t-
e3bNVH5tmH8tZcvMJGM2o2A!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/>  Acesso  em 5  de  Outubro
de 2017.
31 BONGIANI, Rodrigo.  O Ministério do Trabalho e do Emprego e o Programa de Erradicação

do  Trabalho  Escravo.  Disponível  em  <  http://www.ct-
escoladacidade.org/contracondutas/editorias/escravidao-na-historia-antiguidade-e-
contemporaneidade/o-ministerio-do-trabalho-e-do-emprego-e-o-programa-de-erradicacao-do-
trabalho-escravo/> Acesso em 3 de Outubro de 2017.
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Com isso, o auditor traduz a emblemática da solução para este sistema, que é

traduzida em muito mais do que legislações de bolso. É importante que surtam

efeitos práticos para que a escravidão pare de se sustentar e se viabilizar, e

isso  só  vai  acontecer  quando  as  medidas  atingirem  verdadeiramente  os

criminosos, com armas que os constranjam à findar com este ciclo. 

CAPÍTULO 3 - Portaria do Ministério do Trabalho e emprego de nº

540 de 2004 (antiga Portaria de nº 3.412/03) 

3.1.    Conteúdo da portaria

Ainda  no  contexto  de soluções para  este  transtorno  social,  o  Ministério  do

Trabalho e emprego, utilizando de sua função de garantir o cumprimento, por

parte  das empresas e demais empregadores,  da legislação de proteção ao

trabalhador, publicou uma portaria, reproduzindo uma prática da própria OIT (o

organismo divulga os nomes dos países que violam as convenções assinadas),

com o intuito de criar um cadastro de pessoas físicas e jurídicas para registrar

os empregadores que fossem flagrados utilizando mão de obra escrava.32 A

portaria está inserida nos procedimentos do “Plano nacional de erradicação do

trabalho escravo”, mais acima comentado. 

A inclusão do infrator só é realizada depois de decisão administrativa final com

referida condenação, com atualização semestral e consequente notificação aos

órgãos do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário,

Ministério da Integração Nacional, Ministério da Fazenda, Ministério Público do

Trabalho, Ministério Público Federal, Secretaria Especial de Direito humanos, e

Banco  Central  do  Brasil.  Esta  notificação  foi  fruto  da  portaria  496/2005  do

Ministério do Trabalho e Emprego. 

Conforme próprio texto da portaria, verifica-se que esta penalidade do cadastro

deve  observar  o  processo  administrativo  regular,  com  todos  os  seus

32 VIANA, Márcio Túlio. Trabalho escravo e "lista suja": um modo original de se remover uma
mancha. Revista Ltr, Vol. 71, nº 8, agosto de 2007.
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procedimentos, exercício de contraditório e ampla defesa, em nível recursal,

inclusive. 

Uma  vez  inscrito  na  lista,  será  realizada  fiscalização  com  o  escopo  de

monitorar  os  infringentes  durante  o  período  de  dois  anos,  verificando  a

existência, ou não, de reincidência, bem como se houve o adimplemento das

competentes multas e dos créditos trabalhistas dos obreiros encontrados. 

3.2. Resistência à portaria

Apesar da regulamentação do procedimento, o judiciário tem recebido diversas

ações ordinárias e mandados de segurança indagando a legalidade do referido

cadastro, argumentando que a referida portaria estaria ofendendo o princípio

da reserva legal, em função de ser normatizada por Ministros do trabalho e da

integração nacional, e que estes não teriam a competência de legislar para sua

edição, bem como a ausência de legalidade no dispositivo infraconstitucional,

haja vista que, segundo defendem, a regulamentação da Constituição deveria

ser feita mediante procedimento legislativo ordinário. 

A despeito  disso,  existem  alguns  projetos  de  lei,  visando  à  legislação  do

conteúdo  principal  da  portaria,  em  nível  nacional.  Em  proporção  estadual,

temos o exemplo do estado do Tocantins,  com a lei  nº  1.726-06,  proibindo

realização de contratos da Administração pública direita e indireta, assinatura

de convênios, bem como concessão de serviços públicos. 

Todavia, não é pertinente arguir ausência de reserva legal ou ilegalidade da

portaria,  uma  vez  que  esta  foi  criada  objetivando  regulamentar  direitos  e

garantias fundamentais, previstas na Constituição federal, a exemplo do artigo

1º, em seus incisos II, III e IV, que positivam cidadania, a dignidade da pessoa

humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como próprios

fundamentos  da  República.   Desta  feita,  não  se  pode  falar  em  função

legiferante.

Ou seja, a portaria está viabilizando que estes fundamentos sejam praticados.

Qual  a  forma  de  realizar  os  conceitos  constitucionais  se  não  através  de
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legislação,  infra  e  supraconstitucional?  Os  órgãos  governamentais  que

possuem  diretamente  ou  indiretamente  este  escopo  -  de  garantir  a

exequibilidade  dos  preceitos  da  Carta  Maior  -  devem  atuar  sim  na

regulamentação  destes  direitos,  se  utilizando,  por  exemplo,  de  portarias  e

recomendações. 

Neste sentido, diz Bobbio:

Deve-se recordar que o mais forte argumento adotado pelos

reacionários de todos os países contra os direitos do homem,

particularmente contra os direitos sociais, não é a sua falta de

fundamento, mas a sua inexeqüibilidade. Quando se trata de

enunciá-los,  o  acordo  é  obtido  com  relativa  facilidade,

independentemente do maior ou menor poder de convicção do

seu fundamento absoluto; quando se trata de passar à ação,

ainda  que  o  fundamento  seja  inquestionável,  começam  as

reservas e as oposições.

O problema fundamental em relação aos direitos do homem,

hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-

se de um problema não filosófico, mas político.33

É importante reiterar que o próprio artigo 5º do texto constitucional, em seu

parágrafo  primeiro,  determina  a  aplicabilidade  imediata  dos  direitos

fundamentais. Desta maneira, não há que se falar em intermediação de lei,

especificamente,  mas  sim,  qualquer  normatização  ou  programação  que

proporcione o exercício do direito – de forma imediata, leia-se.

Inclusive,  no  aspecto  da  competência,  tem-se  que  dentre  as  funções

constitucionais dos Ministros de estado, encontramos, justamente, a atribuição

de “expedir  instruções para a execução das leis,  decretos e regulamentos”,

garantindo, neste sentido, a efetividade dos direitos constitucionais.

Deste modo, também não condiz levantar ausência de legitimidade, pois esta

tem sua validade no próprio texto constitucional destacado acima. Destaque-

se, assim, que os Ministros não possuem função legiferante, por certo. Mas

exercem  sim,  dentro  de  suas  funções  administrativas,  atribuições  de

33 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 23-24
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normatização de atos administrativos, para garantir o exercício adequado de

sua função, bem como alcançar os fins da administração pública. 

Nota-se  que  é  imprescindível  trazer  à  baila  a  argumentação  do  Juiz  João

Humberto Cesário, do TRT da 23ª região, levantando que, 

[...] se, em última instância, é legítimo à União, nos termos do §

2º do art. 184 da CRFB, editar um decreto declarando o imóvel

como  de  interesse  social,  para  fins  de  instauração  do

procedimento  de  desapropriação,  por  certo  será  muito  mais

lícito  que,  por  via  dos  Ministérios  competentes,  publique

portarias que visem coibir a existência da repugnante prática de

servidão contemporânea [...]34

Assim, segundo o magistrado, a portaria teria seu fundamento jurídico legal 

[...]  no artigo 21, XXIV, da CRFB, que dita competir  à União

organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; no art. 87,

I, da CRFB, que diz competir ao Ministro de Estado exercer a

orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades

da administração federal,  na área de sua competência;  bem

como no art. 913 da CLT, a dizer que o Ministro do Trabalho

expedirá  instruções,  quadros,  tabelas  e  modelos  que  se

tornarem necessários à execução da CLT.35

Não faltam, portanto, mecanismos que legitimam a competência respectivos

órgãos  e  agentes  do  executivo,  bem como que  viabilizam a  legalidade  da

regulamentação por meio do instrumento da portaria. 

Uma vez que o país assume o compromisso de erradicar o trabalho escravo,

perante os órgãos internacionais, bem como para à Nação, é imprescindível

que existam meios concretos de viabilizar este compromisso. Até porque 

[...] a invenção de medidas destinadas a aumentar a efetividade

das  normas  constitucionais  não  é  mera  faculdade,  e  muito

34 CESÁRIO, João Humberto. Breve estudo sobre o cadastro de empregadores que tenham
mantido trabalhadores em condições análogas às de escravo (lista suja): aspectos processuais
e  materiais.  In  VELLOSO,  Gabriel;  FAVA,  Marcos  Neves  (coord).  Trabalho  escravo
contemporâneo: o desafio de superar a negação. São Paulo: ANAMATRA/LTr, 2006, p. 178.
35 CESÁRIO, João Humberto. Breve estudo sobre o cadastro de empregadores que tenham
mantido trabalhadores em condições análogas às de escravo (lista suja): aspectos processuais
e  materiais.  In  VELLOSO,  Gabriel;  FAVA,  Marcos  Neves  (coord).  Trabalho  escravo
contemporâneo: o desafio de superar a negação. São Paulo: ANAMATRA/LTr, 2006, p. 178.

37



menos  abuso  de  poder,  mas  um  dever  da  Administração

Pública, especialmente num contexto em que “teoria e prática

percorrem  duas  estradas  diversas  e  em  velocidades  muito

desiguais”.36

Além do exposto,  suscitam aqueles que resistem à portaria,  o problema do

devido processo legal, que inviabilizaria a punição administrativa sem que o

empregador  acusado  passasse  pelo  processo  penal  e  todos  os  seus

competentes procedimentos. 

Neste ponto, observamos que a presunção de inocência pregoada no artigo 5º,

LVII, da Constituição Federal abrange a esfera penal, de forma que convém

notar  que  a  penalidade  que  traz  a  portaria  paira  só  e  somente  no  âmbito

administrativo, não fazendo mínimo sentido tal argumento. 

Por  sua  vez,  na  seara  administrativa,  ocorre  que  a  divulgação  da  lista  é

posterior  a  todo  o  processo  administrativo  legal,  com  todos  os  cabíveis

recursos e pronunciamentos do indiciado. O próprio texto da portaria, em seu

artigo 2º, diz que:

“A inclusão  do  nome do  infrator  no  Cadastro  ocorrerá  após

decisão administrativa final relativa ao auto de infração lavrado

em  decorrência  de  ação  fiscal  em  que  tenha  havido  a

identificação  de  trabalhadores  submetidos  a  condições

análogas à de escravo”. 37

Assim, também não existe sustento este raciocínio. 

Ainda  que  houvesse  sentido  (Não  havendo  todo  o  devido  processo

administrativo,  como  há;  aplicando-se  a  presunção  da  inocência  da  esfera

penal à esfera administrativa, o que não ocorre), este princípio esbarraria na

presunção de legitimidade e de legalidade dos atos administrativos. Assim, a

solução dar-se-ia por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade ou

concordância prática, de forma que se harmonizassem, no caso concreto, ao

intuito do texto constitucional.

36 SECRETARIA INTERNACIONAL DO TRABALHO. Possibilidades Jurídicas de Combate à
escravidão contemporânea. 1ª ed. Brasil: ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO.
2007. p.53.
37 BRASIL,  Portaria  interministerial  nº  2  de  12  de  Maio  de  2011.  Artigo  2º.  Ministério  do
Trabalho e Emprego, Brasília, DF, 2011.
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Apesar disso, vale destacar que não há nenhum princípio ou norma que defina

a exclusividade ou monopólio do direito penal para aplicar penalidades que não

sejam restrição de liberdade. 38

Ainda  que  o  fosse,  é  notória  possibilidade  de  relativização,  em  alguns

aspectos, de todos os princípios, absolutos e não absolutos. Nesta análise,

também discorre Alexandre de Moraes: 

“Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e as

garantias individuais e coletivos consagrados no artigo 5º da

Constituição  Federal  não  podem  ser  utilizados  como  um

verdadeiro  escudo  protetivo  da  prática  de  atividades  ilícitas,

tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da

responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena

de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado

de Direito .”39

Outro pormenor importante é que o escopo da portaria é apenas publicizar uma

informação de um processo administrativo, aspecto que inclusive é coerente

com os princípios administrativos, principalmente a legalidade e publicidade.

Não é demais lembrar que se está diante de um tema público - a administração

da  coisa  pública  -  e  assim  devem  ser  considerados  os  processos

administrativos e suas decisões. 

O questionamento é porque manter sob sigilo um fato público? A publicidade é

regra geral no processo administrativo, logo, o sigilo deve ser considerado uma

extrema exceção. Este, considerando a Lei de nº 9.784/1999 (Lei do processo

administrativo), em seu artigo 2º, parágrafo único, inciso IV, deve ser utilizado

estritamente  nas  hipóteses  constitucionais  e  conforme  o  interesse  público,

frise-se. 

Ora, o que seria de interesse público senão o conhecimento de uma decisão de

processo  administrativo  que  condena  empregadores  que  fazem  o  uso  de

escravos em seu processo produtivo? Uma vez que garantidos aos réus do

referido  processo  o  direito  a  exercer  contraditório  e  a  ampla  defesa,  não

38 VIANA, Márcio Túlio. Op. Cit.
39 DE MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. P. 58/59
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existem motivos consistentes, visando atingir o interesse público, para deixar a

decisão sigilosa. 

Têm-se,  portanto,  que  a  publicidade  do  ato  administrativo  é  só  mais  uma

formalidade  do  procedimento  administrativo  ao  qual,  estes  empregadores,

investigados  ou  flagrados  por  utilizar  mão  de  obra  escrava,  passam a  ser

submetidos. Ou seja, o ato em si, que se torna público, não ofende a moral do

processado.  O  ato  é  apenas  mera  formalização  de  uma  ação  do  próprio

empregador, e, é justamente esta ação ilícita que traz inúmeros prejuízos para

estas empresas. 

Por certo que a portaria traz diversos demais efeitos (além dos efeitos diretos,

como por exemplo, a utilização do cadastro para que as empresas alcancem

financiamentos de sua atividade junto às instituições bancárias governamentais

ou não), colaterais, também negativos para o empregador. Entretanto, não é

por este motivo, que estes efeitos passam a ser enquadrados como ilegais.  

Uma destas resultâncias paralelas é justamente a evidenciação da empresa de

uma forma ruim perante a mídia e a sociedade, prejudicando indiretamente a

boa fama e a reputação dessas indiciadas. Justamente aspectos que fazem a

própria  sociedade  e  as  demais  empresas  se  mobilizarem para  coibir  estas

ilegalidades.

Mais uma vez, é importante destacar que a consequência colateral mencionada

é apenas reflexo de uma ação da própria empresa, contrária ao ordenamento

jurídico. Não deveria sequer se falar em culpabilizar o ato administrativo ou

ainda a publicidade deste, pelos péssimos efeitos colhidos. 

Foi este contexto que suscitou sua posição, a Juíza Odélia de França Noleto,

respondendo  a  certa  arguição  de  uma  empresa,  em  processo  judicial,  no

sentido de que se 

[...]  Não quisesse a reclamante  passar  por  escravocrata  em

público,  não  tivesse  ela  adotado  essa  praxe  em  seu

estabelecimento.  Aliás,  agindo  dessa  forma,  a  reclamante

expôs internacionalmente o nome do País, que levou a pecha
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de não coibir essa praxe vil, apesar de ter ratificado Convenção

da OIT.40

É imprescindível trazer a baila o comentário de João Humberto Cesário em seu

texto “Legalidade e conveniência do cadastro de empregadores que tenham

mantido trabalhadores em condições análogas às de escravo - compreendendo

a "lista suja"”, afirmando que: 

[...] Ademais, se por um lado é possível vislumbrar o fundado

receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao produtor

autuado, será ainda mais fácil a visualização do perigo inverso,

como no  caso  de  que  sociedade,  por  via  da  concessão  de

créditos  públicos  subsidiados,  venha  a  financiar  a  produção

privada  daqueles que  cometem o repugnante ato  de reduzir

trabalhadores a condição  análoga à de escravo, em notória

prevalência de interesses privados, escusos sobre interesses

sociais legítimos.41

Neste comparativo, notamos, ao proporcionar o dano do particular indiciado

com o risco de vilipêndio e violência social que é a impunidade administrativa e

criminal  da  prática  de  mão  de  obra  escrava,  percebemos  que  esta  é

imensuravelmente mais grave, severa e atinge, em prejuízo, quantitativamente

e qualitativamente  um contingente  muito  maior:  O país,  os  trabalhadores e

suas famílias. 

O  contexto  interpretativo  para  a  portaria  é  justamente  estes  direitos

fundamentais dos trabalhadores e da gravidade que é tal circunstância para

toda  a  sociedade.  Diante  disto,  não  se  deve  cogitar  partir  da  premissa  de

garantir que não haja eventuais prejuízos ao infrator.

3.3.   Alterações e  evolução cronológica da portaria  de nº  540/2004 do

Ministério do Trabalho e Emprego 

40 DOS SANTOS, Silvia Mariozi. 60ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, Proc. Nº. 00717-2005-
006-10-00-8.  Agropecuária Pimenta Bueno da Silva e União Federal.  DJ, 25 de Agosto de
2005.
41 CESÁRIO, João Humberto. Breve estudo sobre o cadastro de empregadores que tenham
mantido trabalhadores em condições análogas às de escravo (lista suja): aspectos processuais
e  materiais.  In  VELLOSO,  Gabriel;  FAVA,  Marcos  Neves  (coord).  Trabalho  escravo
contemporâneo: o desafio de superar a negação. São Paulo: ANAMATRA/LTr, 2006, p. 181.
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Como já supra discorrido no presente trabalho, o cadastro criado pela portaria

e nomenclaturado de “lista suja” contém os nomes de todos os empregadores

condenados, em decisão administrativa final – sem pendência de recursos –,

por ter mantido trabalhadores em condições análogas à de escravidão.

Quando  ocorreu  a  primeira  divulgação  da  lista,  houve  uma  grande

movimentação de cunho impeditivo: Mandados de segurança, ações ordinárias

com pedido de antecipação de tutela, a ADI de nº. 3347 e a ADIN de n.5209,

esta  ajuizada  pela  Associação  brasileira  de  Incorporadoras  imobiliárias

(ABRAINC),  suscitando  ofensa  aos  princípios  da  separação  de  poderes,

presunção de inocência, da reserva legal, devido processo legal, bem como

aos artigos 87, inciso II e artigo 186, incisos III e IV da Constituição Federal. 

É importante lembrar que tivemos, no ano de 2005, importantes alterações na

norma ministerial, através da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego de

nº  496/2005,  acrescentando  os  órgãos  a  serem  oficiados  quando  da

atualização do cadastro, quais sejam, Ministério do desenvolvimento Agrário,

Ministério  da Integração Nacional,  Ministério  Público do Trabalho,  Ministério

Público Federal, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da

República,  Banco  do  Brasil  S/A,  Caixa  Econômica  Federal,  dentre  alguns

outros. Esta portaria, além destes acréscimos, repetiu o texto da portaria nº

540/2004, e a revogou. 

Em seguida, tem-se a edição da portaria interministerial de nº. 2/2011, através

do Comissão Nacional para erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE),

regulando o procedimento para a divulgação semestral do cadastro, bem como

para exclusão dos nomes. Esta condicionada ao pagamento das competentes

multas e dos eventuais débitos trabalhistas. 

No julgamento do pedido de antecipação de tutela contido na ADI Nº. 5209,

supra referida, o Ministro Ricardo Lewandowski concedeu o requerimento da

ABRAINC, determinando a suspensão da divulgação da lista até o julgamento

do mérito da ação. O magistrado defendeu a possível existência de prejuízo na

divisão funcional  dos poderes e de inobservância do devido processo legal,

posicionamento  que  destoou  do  parecer  emitido,  na  própria  ação,  pelo

Procurador Geral da Republica, que se posicionou contra o conhecimento da
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ação. Apreciação esta que foi seguida e reiterada, a época, pelo Ministro do

Trabalho e pelo Advogado Geral da União.  

Em  função  da  arguição  de  que,  até  então,  não  haviam  regras  que

regulamentassem adequadamente a aplicação da primeira portaria, de forma

que, em tese, deixava sem segurança jurídica os indiciados, foi editado novo

ato,  também  pelo  MTE:  Portaria  nº.  02/2015.  Esta  refaz  o  cadastro,

estabelecendo as prescrições para que seja realizado, e passa a retirar seu

fundamento legal da Lei de Acesso a informação. 42

O objetivo do Ministério do Trabalho e Emprego, ao editar novas portarias, era

permitir sua efetividade, que se restava, de certa forma, incompleta. Haviam

grandes  enfrentamentos  políticos  e  discordâncias  –  ainda  existentes

atualmente – o que acarretou, numa tentativa de melhor adequação ou redução

da  resistência  politica  exercida  pelos  prejudicados,  na  edição  da  Portaria

interministerial de nº. 4/2016. 

As  novidades  trazidas  seriam da  possibilidade  de  celebração  de  Termo de

Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial com o processado, com a

participação da Advocacia Geral  da  União,  visando a  reparação dos danos

causados e acolhimento de medidas preventivas,  que apesar  de este estar

“sujeito a constar no Cadastro de Empregadores”, em uma segunda lista, pode-

se notar aqui uma flexibilização maior da punição. O termo deve ser assinado

no momento entre o inicio do processo, onde foram verificadas as ilegalidades

e realizado o indiciamento e a decisão administrativa definitiva de procedência,

com  garantia  de  exercício  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  durante  o

processo  administrativo  do  auto  de  infração,  bem  como  consideração  da

conclusão  da  Inspeção  do  trabalho  de  constatação  das  condições  de

escravidão.

O julgamento do mérito da ADI nº. 5209 só ocorreu no ano de 2016, e esta

restou-se  prejudicada  por  perda  de  objeto,  uma  vez  que  o  ato  normativo

impugnado (Portaria interministerial nº. 2 de 2011) foi revogado pela Portaria

nº.  02/2015,  sucessivamente  revogada pela Portaria  nº.  4/2016.  Em função

42 ZULMA, Renata. A nova lista suja do trabalho escravo: compare/recorde. Disponível em <
https://renatazulma.jusbrasil.com.br/artigos/338644129/a-nova-lista-suja-do-trabalho-escravo-
compare-recorde> Acesso em 6 de outubro de 2017.
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disto, a liminar, antes concedida, teve seus efeitos cassados, o que gerou nova

permissão para divulgação do cadastro. 43

Apesar da suspensão da liminar e a consequente obrigação do Ministério do

Trabalho  em  realizar  a  divulgação,  nada  foi  feito  no  ano  de  2016.  Como

resultado,  em  dezembro  do  referido  ano  (2016),  o  Ministério  Público  do

Trabalhou no Distrito Federal entrou com uma ação civil pública objetivando o

cumprimento  da  publicização  do  cadastro,  determinação  da  Portaria

Interministerial MT/MMIRDH nº 4, de 13/05/2016, com pedido de antecipação

de tutela. Este foi deferido ainda em Dezembro, opinando o magistrado da 11º

Vara  do  Trabalho  de  Brasília  pela  "injustificável  omissão  do  Ministério  do

Trabalho" e suscitando que o posicionamento governamental “esvazia a política

de Estado de combate ao trabalho análogo ao de escravo no Brasil”. A decisão

determinou que o cadastro fosse publicado retroativamente a 1º de Julho de

2014, data da última publicação. Em seguida, ainda houve audiência pública

conciliatória para debate acerca da controvérsia,  no entanto, o juiz do caso

manteve  sua  determinação,  concedendo  ao  órgão  governamental,  o  MTE,

prazo  de  30  dias  para  que  fizesse  a  divulgação,  uma  vez  que  esta  seria

independente dos ajustes que eventualmente precisariam ser feitos na lista,

argumento que estava sendo utilizado pelo governo.44

A  despeito  disso,  foi  apresentada  ação  para  suspensão  de  liminar  e

antecipação  de  tutela  pela  União,  através  da  Advocacia  Geral  da  União,

objetivando  a  suspensão  da  decisão  de  antecipação  de  tutela  do  juízo  de

primeiro grau, pedido que foi negado pelo desembargador Pedro Luís Vicentin

Foltran,  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  do  Distrito  Federal  (TRT da  10ª

região) (SLAT-97-06.2017.5.10.0000).

43 LÚCIA, Cármen. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 5.209. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS - ABRAINC e MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E
EMPREGO. 16 de Maio de 2016.
44 MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO.  MPT  notícias.  Disponível  em
<http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/4b6449da-3ee1-
4e70-bbf2-75b3ef6ee922/!
ut/p/z0/jY6xTsMwFEV_JQwZLTuOSdqxFBSVKAK21At6dl9St6md2qaCvydhRBR1vFdHR4dK2lJ
p4WJ6iMZZGKa9lcV7VjGxeXhhdVW_lmz1ljVPmyrja1bSZyqvA_VjORu4b9ZNT-UIcU-
M7RxtowcFw94lGLSHy_SAdhhm2hzOZ7miUjsb8TPS9jTGlIFHCMkOE4gfoMGl7LdiYn4U_xbN
yX8XCVUIsdwByREzIrBkRKmOk_Je5dgViEvOr-cFGGCuM6fRow2QsulOrItGGwgpu8k-
HuV2ERdf-dDffQPmZRnj/> Acesso em 15 de Outubro de 2017.
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Insatisfeitos com a determinação, o Governo Federal  apresentou nova ação

para suspensão de liminar e antecipação de tutela junto ao Tribunal Superior

do Trabalho (SLAT-3051-04.2017.5.00.0000),  no  mesmo dia,  e,  por  decisão

monocrática do Presidente da Corte, o Ministro Ives Gandra da Silva Martins

Filho,  um  dia  depois,  restou-se  impedida  a  divulgação  da  lista,  pois  o

Magistrado concedeu o pedido de efeito suspensivo à liminar da Ação Civil

Pública. 

Em  função  da  suspensão  da  divulgação,  o  Ministério  Público  do  Trabalho

impetrou Mandado de segurança, com pedido liminar,  para tentar reverter o

quadro,  tentando garantir  que o cadastro fosse publicizado,  arguindo que a

decisão do Ministro presidente do TST violaria “o princípio do devido processo

legal,  à  medida  que  suprime instância  recursal  do  E.  Tribunal  Regional  do

Trabalho da 10ª Região (art.  4°, §3° da lei  8.437/92), malferindo o princípio

constitucional do juiz natural”45 e que a divulgação da lista não traria prejuízos

uma vez que o condão da publicidade é apenas, depois do devido processo

legal administrativo, informar à sociedade das práticas de tais empregadores. O

subprocurador-  geral  do  órgão,  quem assinou  a  peça  processual,  faz  uma

imprescindível reflexão, dizendo que: 

[...]  Não  produz mal  estar  algum a  publicação  do  Cadastro,

exceto  para  os  que  exploram  a  ingenuidade  e  a

hipossuficiência  dos  trabalhadores  brasileiros;  e  o  Poder

Executivo deve porfiar, sempre, pela sedimentação de políticas

públicas,  pois  o  estado  não  é  um  fim  em  si  mesmo,  mas

instrumento à realização de fins inerentes à humana condição;

fins que, em suma, se vinculam à razão de ser e de existir de

toda sociedade política: a dignificação do indivíduo.46

Com esse impedimento, data vênia, descabido, protegem-se os que deveriam

ser punidos e se punem aqueles que deveriam estar sob o manto da proteção

estatal. Insegurança Jurídica é exigir um procedimento e um devido processo

45 PEREIRA,  ALBERTO  LUIZ  BRESCIANI  DE  FONTAN.  Tribunal  Superior  do  Trabalho.
PROCESSO Nº MS-3351-63.2017.5.00.0000. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e IVES
GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO - MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO. 14 de Março de 2017.
46 MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO  DE  MATO  GROSSO.  Notícias  do  MPT  MT.
Disponível  em  <  http://www.prt23.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-mt/742-mpt-recorre-
para-manter-divulgacao-da-lista-suja-do-trabalho-escravo> Acesso em 17 de Outubro de 2017.
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legal utópico, hipotético, para tentar protelar uma importante e eficiente política

pública que o Estado deveria garantir.  É o mínimo a ser feito para tentar o

exercício,  por  estes  trabalhadores  e  trabalhadoras,  do  direito  à  vida,  à

dignidade, à saúde, a um trabalho não degradante e a tantos outros direitos

básicos, fundamentais, os quais só vemos fundamentados no corpo material da

Constituição Federal. É, infelizmente, necessário refletir, afinal, se estaríamos

diante de uma reformulação do que seria direito fundamental neste contexto

político e social assistido no Brasil. 

A determinação da decisão do pedido de antecipação de tutela no Mandado de

segurança  impetrado  pelo  Ministério  Público  do  Trabalho,  pelo  Tribunal

Superior  do  Trabalho,  impôs,  novamente,  a  publicação  imediata  da  lista,

reestabelecendo-se, portanto, a prescrição do Tribunal Regional do Trabalho da

10ª região: divulgação da lista. 

O  ministro  Alberto  Bresciani,  prolator  da  decisão,  arguiu  que  a  decisão  do

Ministro  Ives Gandra “estaria  contaminada”,  pois  este,  ao deferir  pedido de

efeito  suspensivo  à  liminar  concedida na Ação Civil  Pública  interposta  pelo

MPT (ACP-1704-55.2016.5.10.0011, almejando publicação da lista), requerido

pela  Advocacia  Geral  da  União  na  ação  para  suspensão  de  liminar  e

antecipação  de  tutela  junto  ao  Tribunal  Superior  do  Trabalho  (SLAT-3051-

04.2017.5.00.0000), acarretando na suspensão da divulgação, estaria ferindo o

devido  processo  legal  e  suprimindo  a  competente  instância  recursal.  Isto

porque a decisão que indeferiu a SLAT interposta no TRT ocorreu na mesma

data  em  que  a  União  manejou  outra  SLAT junto  ao  Tribunal  Superior  do

Trabalho, de forma que foi  suprimida a instância recursal da primeira SLAT.

Não  havia  oportunidade  para  esta  segunda  ação,  uma  vez  que,  conforme

determina o artigo 4º da Lei nº 8.437/1992, dispositivo que regula a concessão

de  medidas  cautelares  contra  atos  do  Poder  Público,  deve  haver  o

esgotamento  das  vias  recursais  para  a  interposição  desta  ação  perante  o

Tribunal Superior do Trabalho. 47

Acometido por esta decisão, o Ministério do Trabalho e Empregou divulgou,

dias  depois,  o  cadastro  contendo  68  nomes  de  empregadores  que

47 PEREIRA,  ALBERTO  LUIZ  BRESCIANI  DE  FONTAN.  Tribunal  Superior  do  Trabalho.
PROCESSO Nº MS-3351-63.2017.5.00.0000. Op. Cit.

46



condicionaram  trabalhadores  à  situação  de  escravidão  e,  após  decisão

administrativa final, foram condenados. Destaque-se que o órgão, a princípio,

divulgou uma lista com 85 nomes e, em seguida, uma lista com 68 nomes,

alegando que teria havido um erro material,  pois  alguns dos empregadores

contidos na primeira lista ainda possuíam direito a recurso.

3.3.1. Portaria de nº 1.129, de 13 de outubro de 2017

Em tempo para divulgação de uma nova lista, o MTE, através de seu recém-

empossado ministro, o Srº. Ronaldo Nogueira, publicou a portaria de nº 1.129.

O  dispositivo  alterou  substancialmente  a  portaria  anterior,  passando  a

condicionar a publicação do cadastro à apreciação e determinação prévia e

direta do próprio ministro. 

Primordialmente  faz-se  necessário  destacar  que  ministério  é  um  órgão  do

Poder Executivo federal, e sua chefia se dá por indicação direta do Presidente

da  República,  chefe  do  Poder  executivo.  É  inevitável  refletir  acerca  da

credibilidade, principalmente se observarmos o contexto politico nacional, de

facultar a divulgação de um mecanismo essencial de combate a ferrenha chaga

da escravidão, e tão cercado de controvérsias e embates políticos e judiciais, à

vontade  politica  de  um ministro,  que  representa  um governante,  sem nem

sequer qualquer tipo de regulamentação, para tanto. 

Este fato só revela a proporção de interesse politico e financeiro que existe na

divulgação deste  cadastro,  ou  na postergação da divulgação.  Conseguimos

enxergar assim o tamanho do esvaziamento da preocupação social em torno

do  trabalho  escravo.  Confirma-se,  desta  maneira,  que,  mais  uma  vez,

encontramos os interesses financeiros do capital surrupiando vidas. 

Além desta infeliz alteração acima esmiuçada, a portaria alterou o conceito de

trabalho em condição análoga a escravidão, onde eram utilizados os preceitos

da Organização internacional do Trabalho e do Código penal, como vastamente

explanado nos tópicos acima.  Agora,  passou-se a limitar  o  enquadramento,

para  fins  de  punição administrativa  e  orientação dos auditores  e fiscais  do

trabalho, à apenas submissão do trabalhador sob ameaça de punição, retenção
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da documentação pessoal, restrição de transporte e uso de segurança armada

para impedi-lo de sair do local de trabalho. 

É evidente a retroação do dispositivo que limita os conceitos muito mais amplos

já estabelecidos pela OIT e no Código Penal (este inclusive, teve atualização

recente para aumentar sua amplitude de casos), que abarcam diversas outras

situações  de  escravidão.  Significa  um  gigante  retrocesso  do  conceito  que

detinha o pais de legislação moderna, nesta temática. 

Outro aspecto é justamente a questão da legalidade da portaria em comento,

posto  que  altera  conceitos  estabelecidos  pelo  próprio  legislador  ordinário,

desregulamentando o próprio Código Penal e desrespeitando as convenções

internacionais assinadas pelo Brasil.

A portaria se limita a situações que cerceiem o direito de ir e vir do trabalhador,

reduzindo gritantemente as situações que se enquadrariam no conceito. Pode-

se notar que todas as condições degradantes relatadas pelos trabalhadores

resgatados,  como  água  e  alimentação  precários,  ausência  de  mecanismos

segurança para o trabalho, ausência de médicos e impraticáveis hospedagens,

a titulo de exemplo, passam a passar impunes, autorizando que os criminosos

empregadores continuem tais práticas. 

Ao ponderar tais alterações, notamos com clareza que seus intuitos e objetivos

são  permitir  que  continue  a  atroz,  desumana  e  excruciante  realidade  de

trabalho  escravo.  Todos  os  embates  protelatórios  que  culminam  com  esta

alteração descarada traduzem que o Brasil caminha em passos estáticos para

a erradicação da escravidão.
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Considerações Finais 

O presente estudo buscou fazer uma análise conjuntural e em vários cortes de

temáticas do trabalho escravo no nosso país. Buscando a origem, as causas,

quais foram as soluções tomadas e avaliando quais destas possuem eficácia e

poder de coação. 

A principal constatação por certo foi o imensurável problema político que existe

no Brasil. Este é o propulsor principal do escravagismo. As medidas que foram

tomadas  ao  longo  das  décadas,  quando  percebidas  de  um  olhar  político,

traduzem o tamanho do interesse politico na questão e quem esse interesse

está representando. E esta é a pior constatação possível. 

É penoso admitir que existe um sistema que financia a crueldade do trabalho

escravo.  Mas  é  mais  difícil  ainda  assumir  que  este  sistema  existe  com

patrocínio  dos Poderes da República.  A grande conveniência no tratamento

desta anomalia desumana se torna cada vez mais evidente a medida que o

estudo do caso vai se aprofundando. 
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Ainda que de forma desapontada,  é  imprescindível  lembrar  da  Constituição

Federal  de  1988  e  todos  os  preceitos  e  direitos  individuais  e  do  trabalho

regulamentados vem sendo friamente contornados pelos mais inescrupulosos

artifícios. Hoje se assiste a própria legislação e o devido processo legal serem

utilizados para fundamentar mecanismos de tergiversação da Carta Maior, da

Nação e de direitos básicos. 

Mas é justamente devido ao esquecimento do valor social do trabalho, da vida,

da dignidade da pessoa humana, do ajuste das politicas publicas para servir a

objetivos políticos e financeiros de grupos de poder específicos, que se deve

tomar  consciência  da  gravidade  desta  realidade  e  reunir,  organismos,

entidades e a sociedade em prol deste embate. O primeiro aparato para tanto é

permitir que a sociedade saiba que o trabalho escravo existe cotidianamente e

nunca foi abolido em 13 de Maio de 1888.

O segundo pilar que mantem a viabilidade da escravidão (sendo o primeiro o

interesse financeiro e político dos grupos de poder interessados) é a carência

da população que, com sede de esperança em uma melhoria de vida, se vê

obrigada a submissão em qualquer trabalho. Este aspecto é intrinsecamente

relacionado  com  o  primeiro,  pois  o  mesmo  interesse  politico  que  quer  a

escravidão, não vislumbra a melhoria econômica de vida destes trabalhadores,

uma vez que se trata de um ciclo. 

Por  último,  a  impunidade  figura  como  o  terceiro  tripé  que  mantém  esta

estrutura. E é onde encontramos o problema-solução da lista suja.  Além de

mecanismos  de  fiscalização,  além  do  devido  processo  legal  nas  searas

criminais e administrativas, é indispensável que os empregadores sofram todos

os prejuízos colaterais, como afastamento de consumidores das mercadorias

ou proibição de benefícios fiscais ou empréstimos pelos bancos, acarretados

pelo conhecimento da sociedade da posição que estas empresas ocupam. 

Como  pode,  e  que  credibilidade  possui,  alguém  que  viola  os  direitos

trabalhistas  mais  básicos,  a  honra  e  a  dignidade humana de trabalhadores

brasileiros,  para alegar  judicialmente  que a  inclusão de seu nome na "lista

suja", por cometer tais ilícitos, está lhe causando danos morais, materiais e à

sua imagem?  
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Não deveria haver protecionismo aos prejuízos deste tipo de negócio, mas há,

tamanha inescrupulosidade dos Poderes que estão garantindo a subsistência

deste  sistema.  Inclusive,  a  relutância  para  que  o  cadastro,  meramente

informativo, fosse divulgado só revela a verdade neste fato.

 Apesar das medidas imensuravelmente importantes já tomadas pelos órgãos

de fiscalização, a exemplo do Ministério Publico do Trabalho, e dos demais

organismos  e  ONG`s,  visando  a  erradicação  da  mão  de  obra  escrava,

precisamos de uma alteração estrutural  para tanto. É preciso revolucionar o

ciclo do escravagismo. E imprescindível cortar estes pilares, um a um, tirar este

sistema do manto da legalidade, para só então chegarmos ao final dele.  
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