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Resumo: O presente artigo busca explanar a nova forma de escravidão, estabelecida no atual 
contexto histórico brasileiro, relacionando-a com a escravidão colonial, expondo as 
modalidades de neoescravidão mais frequentes na zona urbana. Será analisada sua relação 
com a flexibilização dos direitos trabalhistas, bem como a agressão que essa prática traz a 
princípios constitucionais e a direitos fundamentais. 
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INTRODUÇÃO 
  
           O trabalho escravo foi inserido no contexto histórico nacional juntamente com o 

processo de colonização, no século VI.  

Primeiramente, a tentativa foi escravizar os índios. Porém, estes não eram passivos aos 

maus tratos e ao trabalho forçado, já que eram independentes, rebelando-se constantemente 

contra os colonos, pois não precisavam destes para sobreviver.  

Constatando que seria desastroso escravizar um povo que não aceitava esse 

tratamento, os colonos recorreram à escravidão dos negros africanos, uma prática já comum 

no continente.  

Legalmente, a prática da escravidão perdurou até o dia 13 de maio de 1988, data na 

qual o trabalho escravo foi abolido no Brasil, diante da pressão européia, particularmente dos 
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ingleses que, dentre outros motivos, se preocupavam com a concorrência do Brasil com as 

colônias açucareiras nas Antilhas e em ampliar o mercado consumidor, como consequência do 

trabalho livre. 

         Contudo, a abolição aconteceu somente no âmbito formal, pois, mesmo diante da 

aprovação da Lei Áurea, o fim da escravatura não foi imediato, persistindo até os dias atuais, 

como sabiamente enfatiza Martins:  

 
O Fato de ela ter assinado a chamada Lei Áurea (...) não significa que a 
prática da servidão tenha desaparecido do dia para noite. De fato, é bom 
pensar nos detalhes do fim da escravidão, nas ocorrências do dia-a-dia, para 
entender por que ela continua aparecendo, aqui e acolá, mais de cem anos 
depois (1999, p.150). 

              

            Os escravos não podiam desfrutar da liberdade tão esperada, já que precisavam passar 

por um longo processo burocrático para o qual não tinham recursos. E mesmo conseguindo 

tais recursos, continuavam a viver em uma escravidão disfarçada, pois não tinham condições 

financeiras para sobreviver, tendo que trabalhar para aqueles mesmos “Senhores” que dias 

atrás eram seus donos. E estes donos tinham a liberdade de tratá-los como lhes aprouvesse, 

aplicando castigos corporais e morais, porém não se descuidando de forma severa da 

alimentação, já que um escravo fraco não produzia, perdendo a sua função. 

            O problema econômico enfrentado pelos negros recém “libertados” levou muitos deles 

a não saírem das fazendas, submetendo-se a trabalhar em condições degradantes e mediante 

jornadas exaustivas para, como contraprestação, ter onde morar e o que comer.          

            As relações de trabalho eram regidas por diversas leis esparsas até a promulgação da 

Constituição de 1934. Desde então a tendência das constituições posteriores foi a expansão 

dos direitos fundamentais vinculados ao exercício do trabalho. A Constituição Social-

Democrata de 1988 concilia tanto valores socialistas como valores liberais. 

             As intensificadas transformações sociais, culturais e econômicas atualmente 

vivenciadas trazem o entendimento, para alguns, de que a rigidez e a imperatividade das 

normas trabalhistas são um entrave para o desenvolvimento do país, sendo de suma 

importância para o crescimento econômico do Brasil a legalização da possibilidade das partes 

envolvidas na relação de emprego estabelecerem as condições de trabalho que mais se 

adaptam aos seus interesses, flexibilizando a rigidez das normas trabalhistas. 

                  O presente estudo tem o intuito de demonstrar que a flexibilização dos direitos dos 

trabalhadores inseridos no contexto dos Direitos Sociais da Constituição Federal, por tratarem 

diretamente das condições de vida e de sobrevivência da sociedade, tem a potencialidade de 



transformar em escravo o empregado livre. 

                  Desta forma, iniciar-se-á pelo conceito de neoescravidão, expondo a sua relação 

com a escravidão colonial e apresentando como esta prática é configurada na zona urbana. 

Adiante serão demonstrados como a flexibilização dos direitos trabalhistas influi na 

implantação da escravidão contemporânea e a agressão que esse tipo de prática traz aos 

diversos direitos constitucionais, não só os vinculados ao exercício do trabalho.           

 

1. CONCEITO DE NEOESCRAVIDÃO 
             

            Nos dias atuais, é ainda recorrente a constatação do trabalho em condições análogas às 

de escravo tanto no meio rural, como no meio urbano (sendo este o objeto do nosso estudo). 

Não encontramos mais homens acorrentados sendo considerados propriedade dos “Senhores”, 

mas sim sua forma dissimulada, através da exigência de jornadas exaustivas ou em condições 

degradantes de trabalho, que humilham o empregado e atingem tanto sua honra subjetiva 

como a objetiva. Há ainda os trabalhos forçados através de coação moral, psicológica e, por 

vezes, até mesmo física, com ameaças de penalidades de diferentes espécies na hipótese de a 

labuta não ser desenvolvida como o esperado. Essa prática nociva é chamada de 

neoescravidão, escravidão branca, trabalho escravo contemporâneo ou formas modernas de 

escravidão.  

O conceito de escravidão está além da obtenção formalizada da propriedade do ser 

humano, como bem explica Montesquieu quando afirma que a escravidão é marcada pela 

sujeição pessoal, conforme definição a seguir:  

 
A escravidão propriamente dita é o estabelecimento de um direito que torna 
um homem completamente dependente do outro, que é o senhor absoluto de 
sua vida e de seus bens. (apud GORENDER, 2001, p.46-47)  

 

            O trabalho colonial e o trabalho escravo atual possuem semelhanças, pois em troca da 

sobrevivência individual e de seus familiares, o trabalhador “livre” dispõe de seus direitos 

fundamentais básicos, como os trabalhistas e individuais, quais sejam, o salário, a liberdade e 

a dignidade - direitos garantidos constitucionalmente, sendo, portanto, indisponíveis.  

O professor Mario Schimidt retrata bem a relação entre a escravidão colonial e a 

escravidão contemporânea: 

 



Será que podemos ameaçar de morte um operário (livre), caso ele não 
trabalhe como queremos? Indiretamente, sim. Afinal, o peão não é dono da 
fábrica, não é dono de empresa alguma, no máximo é dono dos óculos 
escuros ou do radinho de pilha para ouvir pagode no domingo. Não tem 
condição de trabalhar por conta própria. Ou trabalha para um patrão ou fica 
desempregado. Desempregado corre o risco de morrer de fome. Por isso, o 
patrão pode exigir que ele se arrebente de tanto produzir. Se não trabalhar 
feito um doido, a solução patronal é simples: rua desempregado, fome. Ou 
seja, a ameaça de matar de fome (2001, p.190). 

 

         Essa forma de suprimir os direitos fundamentais do trabalhador em prol do crescimento 

industrial e do mercado é a nova forma de escravidão na zona urbana.  

            A neoescravidão, ou a redução à condição análoga a de escravo, é combatida 

mundialmente através de diversas categorias normativas, entre elas o Pacto de San José da 

Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, com celebração no 

âmbito do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, do qual o Brasil é 

signatário.  

            Esse conceito pode ser estudado sob duas visões, como bem explana  Oliveira (2010, 

p.49). A primeira é como a espécie do gênero trabalho forçado, desconsiderando o trabalho 

degradante como neoescravidão. Já a outra visão entende que o trabalho forçado e o trabalho 

degradante são modalidades do trabalho em condições análogas às de escravo, ambas punidas 

com a mesma sanção. Esta é a posição adotada expressamente pelo nosso ordenamento 

jurídico, no art. 149 do Código Penal (CP). Conforme a redação da lei n.10.803, de 

11.12.2003, resta detalhada a descrição de condutas típicas para fins penais: 
Art.149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-
o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua 
locomoção em  razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: 
Pena - reclusão, de 2(dois) a 8(oito) anos, e multa, além da pena           
correspondente à violência. 
 §1° Nas mesmas penas incorre quem: 
 I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, 
com o fim de retê-lo no local de trabalho; 
II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 
local de trabalho. 
 §2° A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 
 I - contra criança ou adolescente; 
 II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 

           

              O trabalho forçado ou a restrição, por qualquer meio, da locomoção do empregado 

em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto são as modalidades de trabalho 

escravo mais conhecidas popularmente, configuradas, preponderantemente, na zona rural, 



induzindo ao entendimento de que esta seria a única  conduta que tipificaria o crime descrito 

no supracitado artigo do CP.  

Entretanto, para sua consumação não é necessário o cerceamento da liberdade por 

meio de violência, ameaça ou outro meio equivalente, sendo suficiente a submissão a uma 

jornada exaustiva ou a condições degradantes de trabalho, modalidades frequentemente 

configuradas também na zona urbana. 

              O bem jurídico tutelado neste tipo penal é a liberdade individual, mas não só a 

liberdade, visto ser esta um bem disponível, como também a própria dignidade do homem, 

dignidade que todo indivíduo deve preservar enquanto ser humano, como bem ensina  

Bitencourt: “na verdade, protege-se aqui a liberdade sob o aspecto ético-social, a própria 

dignidade do indivíduo, também igualmente elevada ao nível de dogma constitucional” (2008, 

p.387). 

             Não se defende, neste estudo, que qualquer constrangimento gerado por eventuais 

irregularidades nas relações de trabalho seja tipificado como crime, mas, sim, quando a 

finalidade da conduta delitiva seja a execução do trabalho em condições desumanas, sem 

segurança para o trabalhador ou sem remuneração adequada, suprimindo direitos 

fundamentais e gerando consequências para a sociedade como um todo.  

              A agressão a direitos trabalhistas como o respeito a uma jornada dentro dos limites 

da lei e a um trabalho que não seja degradante, são as modalidades de neoescravidão mais 

comuns na zona urbana. Tuteladas pelo Direito Penal, não podem ser descriminalizadas por 

negociação coletiva, pois a competência para legislar sobre Direito Penal é privativa da 

União, em observância ao artigo 23, inciso I, da CF.  

 

 
1.1. RELAÇÃO DO TRABALHO DEGRADANTE COM A 
NEOESCRAVIDÃO 
     

          O trabalho tem o escopo de trazer dignidade ao ser humano, sendo uma forma de seu 

engrandecimento. Seus frutos são considerados, desde a antiguidade, como um presente de 

Deus, conforme registrado no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, rei de Jerusalém, que 

fala que descobriu que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um 

presente de Deus (capítulo 3, no versículo 13, Bíblia Sagrada). 

         O trabalho degradante é aquele que não traz recompensas proporcionais à prestação 

exercida pelo empregado e cuja relação jurídica compactuada rebaixa o trabalhador, tirando-o 



da condição de cidadão, suprimindo direitos fundamentais da pessoa humana, não só 

relacionados a prestação laboral.  

Em vez de trazer dignidade ao ser humano, o trabalho degradante rebaixa o ser 

humano à condição de coisa e a atividade laboral, à de mercadoria, sendo uma prática 

condenada em âmbito internacional. Bem ressalta a pertinente diretriz inserida no Anexo da 

Constituição da Organização internacional do Trabalho (OIT) - Declaração de Filadélfia de 

1944 -, que determina que a política de seus Membros deve ser inspirada, dentre outros, pelo 

princípio de que “o trabalho não é uma mercadoria” e que “a penúria, seja onde for, constitui, 

um perigo para a prosperidade geral” (artigo I, alíneas a e c).  

Definição acertada foi dada por  Brito Filho, que firma o entendimento de que trabalho 

degradante é aquele: 

 

[...] em que há a falta de garantias mínimas de saúde e segurança, 
além da falta de condições mínimas de trabalho, de moradia, higiene, 
respeito e alimentação. Tudo devendo ser garantido - o que deve ser 
esclarecido, embora pareça claro - em conjunto; ou seja, em  contrário, 
a falta de um desses elementos impõe o reconhecimento do trabalho 
em condições degradantes. 
Assim, se o trabalhador presta serviços exposto à falta de segurança e 
com riscos à sua saúde, temos o trabalho em condições degradantes. 
Se as condições de trabalho mais básicas são negadas ao trabalhador, 
como o direito de trabalhar em jornada razoável e que proteja sua 
saúde, garanta-lhe descanso e permita o convívio social, há trabalho 
em condições degradantes. Se, para prestar o trabalho, o trabalhador 
tem limitações na sua alimentação, na sua higiene, e na sua moradia, 
caracteriza-se o trabalho em condições degradantes”. (apud, 
ROGÉRIO GRECO, 2011, p.516) 

                       

             A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), a Constituição da República 

Federativa do Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as Normas 

Regulamentadoras (NRs), entre outras normas jurídico-laborais, são importantes fontes para a 

delimitação do trabalho degradante no Brasil. 

                A Declaração Universal dos Direitos Humanos explana, de uma forma geral, como 

deve ser a relação de trabalho. Seu artigo V, entre outras vedações gerais, e não se limitando à 

esfera trabalhista, estabelece que ninguém deverá ser submetido a tratamento degradante, e, 

mais especificamente, no art. XXII, a DUDH afirma que toda pessoa tem direito à livre 

escolha de trabalho, a condições justas e favoráveis para a execução deste, com remuneração 

justa e satisfatória, assegurando, para o trabalhador e sua família, uma existência compatível 

com a dignidade humana.  



                   O trabalhador deve executar a atividade laboral sob as condições estabelecidas 

pela lei como justas, não podendo, por exemplo, perceber, a título de salário, quantia inferior 

ao estabelecido pela Constituição Federal, em seu art.7°, inciso IV, considerado o mínimo 

para garantir a sobrevivência do ser humano com dignidade. Abaixo deste limite, o trabalho 

seria degradante, não sendo capaz de promover o trabalhador na sociedade.  

É de sapiência comum que o valor do salário mínimo atualmente estipulado não 

atende às necessidades básicas do trabalhador, como bem documenta o Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESF). Em pesquisa realizada no 

mês de abril de 2011, o salário mínimo tinha o valor de R$ 545,00, enquanto seria necessário 

o valor de R$ 2.255,84 para suprir as funções elencadas pela CF, o que torna inconcebível que 

o empregador diminua ainda mais esse valor. 

                A Constituição Federal também ratifica o entendimento da DUDH, como poder ser 

claramente identificado pela leitura do seu art.7°, o qual emana ordens imperativas relativas 

ao exercício da atividade laboral decente, entre elas a fixação de um salário mínimo (inciso 

IV), a limitação da jornada de trabalho (inciso XII), a obrigatoriedade da concessão do 

repouso semanal (inciso XV), a fixação do mínimo da remuneração do serviço extraordinário 

(inciso XVI) e a redução dos riscos inerentes ao exercício do trabalho (inciso XXII). 

                 Para que se obtenham condições favoráveis de trabalho, é necessária a obediência 

às regras impostas também pela CLT e pelas Normas Regulamentadoras.  

A CLT tem o escopo de regular as relações individuais e coletivas de trabalho. Seu 

capítulo V aborda as questões da segurança e da medicina do trabalho, com foco na obtenção 

e manutenção de um local de trabalho seguro, definindo as obrigações do empregado e do 

empregador para que a atividade laborativa possa ser exercida de uma forma segura.  

          Função semelhante possuem as NRs, pois regulamentam as atividades laborais de um 

modo mais específico, também com a finalidade de evitar acidentes no trabalho e doenças 

ocupacionais.  

          Ambas as legislações são de observância obrigatória e seu descumprimento poderá 

inserir o trabalhador em situação degradante ou em trabalho análogo ao de um escravo. 

 

 1.2 - RELAÇÃO DA JORNADA EXAUSTIVA COM A 

NEOESCRAVIDÃO 
                 



        A jornada de trabalho consiste no tempo que o empregado fica à disposição do 

empregador diariamente, sendo consequência do contrato de trabalho que os vincula. Como 

bem definiu o jurista Maranhão: “seria salário o preço atribuído à força de trabalho alienada, 

ao passo que a jornada despontaria como a medida dessa força que se aliena” (1987, p.83). 

Segundo esse entendimento, caso aumente a jornada padrão de certo grupo de trabalhadores, 

proporcionalmente, deve ser aumentado seu salário.    

         A Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu art.XXIV, ao tratar da jornada de 

trabalho, determina que “toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação 

razoável das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas”.  

         A jornada do empregado brasileiro, em regra, deve ser de no máximo 8 horas, e a 

duração do trabalho semanal, 44 horas, excetuadas as horas-extras, conforme previsto no 

artigo 7º, inciso XIII, da CF. O tempo diário que o empregado fica disponível ao empregador 

só poderá ultrapassar 8 horas ou a jornada normal fixada em lei, negociação coletiva, ou 

acordo entre as partes (nunca superior a 8 horas), no caso de o mesmo se submeter a prestar  

horas-extras, com limite máximo de 2 horas por dia, como reza o art.59 da CLT.  

Ressalta-se que a hora extraordinária ou suplementar deve ser remunerada em, no 

mínimo, 50% a mais que a remuneração da hora normal, conforme o artigo 7°, inciso XVI da 

CF. 

        Por jornada exaustiva, caracterizadora da escravidão contemporânea, entende-se aquela 

que extrapola o limite diário de 10 horas, salvo nos casos de necessidade imperiosa, quer 

resultante de motivo de força maior, quer para a realização ou conclusão de serviços 

inadiáveis, ou serviços cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, como reza o artigo 

61 da Consolidação das Leis Trabalhistas, ressaltando-se que, mesmo nesses casos, é devido o 

pagamento descrito no artigo 7°, inciso XVI da CF. 

         Força maior é um acontecimento inevitável, imprevisível e para o qual empregador não 

deu causa, direta ou indiretamente. Somente neste caso não foi determinada a jornada máxima 

de trabalho.  

A prorrogação da jornada de trabalho em casos de serviços inadiáveis é configurada 

quando o serviço não pode ser terminado durante a jornada de trabalho, sendo limitada a 

jornada em 12 horas. 

         Os limites na jornada de trabalho têm a finalidade de proporcionar ao empregado uma 

convivência social, possibilitando o exercício de liberdades como a de religião e de reunião, 

bem como sua saúde, tanto física como mental, desgastadas com a prorrogação da jornada, 

evitando-se, assim, o aparecimento de doenças profissionais e a ocorrência de acidentes no 



trabalho. 

    

               2. RELAÇÃO DA FLEXIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS 

TRABALHISTAS COM O TRABALHO ESCRAVO URBANO NA 

ATUALIDADE BRASILEIRA. 

 
           A flexibilização do Direito Trabalhista consiste em tornar mais maleável o suposto 

rigor e a imperatividade das normas trabalhistas, permitindo que as próprias partes acordem 

segundo seus interesses, beneficiando, geralmente, os contratantes.  

A prática de acordos valoriza a iniciativa privada e o desenvolvimento das grandes 

empresas, desvalorizando o trabalho digno, no intuito de aumentar o lucro dos contratantes 

diante de uma mão-de-obra barata. A atenuação da rigidez das normas trabalhistas tem a 

finalidade preponderante de reduzir direitos conquistados pelos trabalhadores. 

           Pode se falar em dois tipos de flexibilização, como bem explana Oliveira (2010, 

p.147): a in pejus, ou seja, nociva aos direitos trabalhistas, expressamente rechaçada pelo 

caput do artigo 7° da Constituição Federal, o qual prega que "São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social", ou seja, 

permitindo somente a outra forma de flexibilização, a in melius, aquela que traz uma condição 

mais benéfica ao trabalhador. 

            No Brasil, a regra é a vedação da flexibilização in pejus, sendo permitida 

expressamente no art. 7°, inciso VI, XIII e XIV da CF/88 somente em três hipóteses: no caso 

de irredutibilidade de salários, da compensação de horários e redução da jornada e no limite 

da jornada em turnos ininterruptos de revezamento. Todavia, em nenhum destes casos sua 

utilização é decidida arbitrariamente pelo empregador, sendo somente através de negociação 

coletiva. É uma flexibilização autônoma, ou seja, oriunda da vontade dos próprios atores 

sociais, não sendo possível, em hipótese alguma, a renúncia de direitos, podendo ocorrer uma 

concessão recíproca de vantagens, em que a perda em um aspecto deve acarretar o ganho em 

outro.    

             A legalização da flexibilização in pejus estaria colidindo com o princípio cardeal do 

Direito do trabalho, qual seja, o princípio da proteção, insculpido no art.7° da Constituição 

Federal, onde se estabelece uma desigualdade jurídica a favor do empregado, a fim de que 

seja compensada a desigualdade econômica entre as partes diante da hipossuficiência do 

empregado.  



O princípio da proteção, segundo o renomado jurista uruguaio Rodriguez (1993, p. 42-

43 e 28), se manifesta em três dimensões: no princípio da norma mais favorável, no princípio 

da condição mais benéfica e no princípio in dúbio pro operário. As três dimensões acima têm 

em comum a proteção ao empregado, invalidando qualquer cláusula contratual ou acordo 

verbal entre empregado e empregador que seja menos vantajosa do que as estabelecidas pela 

lei, considerando, portanto, a flexibilização in pejus “letra morta” no caso concreto.  

             A permissão da flexibilização das leis trabalhistas para pior, ou seja, a 

desregulamentação da relação de emprego, desconsiderando o princípio da proteção, como 

bem entende Silva (2009, p.12), é inconcebível, pois, ainda que diante de leis imperativas e no 

vigor das leis trabalhistas, esses direitos estão sendo desrespeitados, mesmo sob pena de 

sanção. A  legalização da maleabilidade das normas trabalhistas, nestes moldes, viabilizaria a 

licitude do trabalho na condição análoga  a de escravo.              

  

3. AGRESSÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS 
              

           A Constituição Federal estabeleceu como fundamentos da República Federativa do 

Brasil (art.1°, incisos II, III, IV), dentre outros,  a cidadania, a dignidade da pessoa humana e 

os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

            O fundamento da livre iniciativa é a garantia de que a economia do país será a de 

mercado, na qual grande parte da produção econômica é gerada pela iniciativa privada, ou 

seja, as empresas privadas detêm a maior parcela dos meios de produção, sendo, 

consequentemente, os maiores empregadores. Porém, o legislador não incluiu a livre 

iniciativa como o único fundamento da nossa República, tendo elencado também a cidadania 

e dignidade da pessoa humana, que limitarão a livre iniciativa.  

            Em uma relação de emprego, onde, em regra, o empregado não tem como sobreviver 

de forma autônoma, este irá se subordinar a regras impostas pelo empregador, renunciando, 

por vezes, direitos que lhe são garantidos constitucionalmente. Para evitar esse tipo de afronta 

constitucional e garantir a proteção da autonomia da vontade, o Direito do Trabalho, mesmo 

tendo natureza jurídica privada, possui normas de ordem pública, interferindo 

imperativamente nas relações de trabalho. 

           A autonomia da vontade, como bem defininiu Marmelstein, é “a faculdade que o 

indivíduo possui para tomar decisões na sua esfera particular de acordo com seus próprios 

interesses e preferências”(2008, p.94). Esse direito de autodeterminação, ligado 



instrisecamente à liberdade individual, advém implícitamente do artigo 5°, inciso II da 

Constituição Federal, que reza que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”.   

           Em uma relação de trabalho regulada pelo Direito do Trabalho flexibilizado não se 

pode vislumbrar a imperativadade de suas normas, uma vez que o contrato de trabalho terá 

regras definidas somente pelas partes. Como uma delas está em condição inferior, pois precisa 

do emprego para se manter, renuncia a direitos em prol da maximização dos lucros do 

empregador. Nesse caso, o empregado é obrigado a renunciar a direitos não por vontade 

própria, mas sim da parte coatora.  

           Barroso abordou de forma clara a importância do artigo 5°, inciso II, da CF, para a 

garantia da liberdade  individual: “se a lei não proíbe ou não impõe um dado comportamento, 

têm as pessoas a autodeterminação para adotá-lo ou não. A liberdade consiste em ninguém ter 

de submeter-se a qualquer vontade senão à da lei, e, mesmo assim, desde que ela seja formal e 

materialmente constitucional” (2001, p.222). 

           Direitos de liberdade são suprimidos ou limitados com a substituição da vontade do 

empregado pela vontade do empregador, reduzindo a condição do empregado a de um 

escravo. O direito à liberdade de locomoção, garantido pela Constituição Federal no art. 5°, 

no inciso XV, é preponderantemente derespeitado na zona rural quando se configura a prática 

do trabalho forçado ou quando  existe a restrição da locomoção do empregado por coação 

física ou moral.   

          Na zona urbana é comum a redução à condição análoga a de escravo na prestação de 

serviço em condições degradantes ou em jornadas exaustivas (que não deixam de ser uma 

condição degradante).  Essa modalidade de neoescravidão dificulta o exercício das liberdades 

garantidas constitucionalmente e sendo o Estado o garantidor desses direitos, é contraditório 

que aceite a flexibilização trabalhista. 

          O empregado é livre para escolher suas relações pessoais e sua rede de convívio social, 

porém submetido a uma jornada excessiva, que respeita o máximo de horas semanais 

permitido em lei, que pode chegar a até 56 horas, o empregado dificilmente terá outro ciclo 

social, restringindo sua liberdade de associação e de reunião, assegurada no art.5°, inciso 

XVII da CF. Essa restrição privará o empregado de conhecer novas ideias, tornando-se 

alienado às informações que recebe no ambiente de trabalho.  

           A jornada excessiva também impede que o empregado desenvolva uma nova profissão, 

dificultando o exercício da liberdade de profissão garantida no art.5°, inciso XIII da CF, onde 

se lê que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, ou profissão, atendidas as 



qualificações profissionais que a lei estabelecer”, visto que o empregado não terá tempo de se 

qualificar para exercer outra profissão. Em suma, uma jornada exaustiva leva o empregado a 

ter somente uma vida voltada para o trabalho, já que o pouco tempo que lhe resta será 

preenchido para o descanso do corpo. 

          O empregado que cumpre uma jornada além da permitida legalmente não possui tempo 

para se relacionar pessoas além daquelas do ciclo social do trabalho, pois mais de 10 horas do 

seu dia foram gastas trabalhando.  

          Com o trabalho degradante, o empregado tem sua dignidade como pessoa humana 

ofendida reduzida, quer porque recebe menos que o salário mínimo, prejudicando sua 

alimentação, higiene e saúde; quer porque não dispõe da proteção necessária para o exercício 

de um trabalho seguro para a preservação da sua saúde e da sua vida, configurando-se um 

completo desrespeio ao direito fundamental à vida, extraído do caput do artigo 5° da 

Constituição Federal. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          A escravidão moderna, assim como na era colonial, ofende a dignidade inerente a todo 

e qualquer ser humano.  

          A nova escravidão não se configura apenas com pessoas acorrentadas ou por qualquer 

outra restrição à locomoção do trabalhador, como é comum na zona rural, mas também 

quando direitos constitucionais são suprimidos em prol da maximização dos lucros do 

empregador, valorizando a iniciativa privada em detrimento da dignidade da pessoa humana e 

do valor social do trabalho.  

           O trabalhador que exerce o trabalho em condições degradantes, assim como o escravo 

na época colonial, prejudica sua saúde, pondo em risco a própria vida. A diferença é que o 

escravo de séculos atrás era forçado a trabalhar por ser uma “propriedade do empregador”; já 

o trabalhador atual se submete a tratamentos degradantes por razões econômicas, ou seja, por 

não ter outro meio de subsistência. 

           O Estado tem o dever constitucional de zelar pela observância dos princípios 

constitucionais e pela efetividade dos direitos previstos na Carta Magna, o que só será 

alcançando na relação de trabalho com uma ação interventiva, de forma imperativa, suprindo 

a desvantagem do empregado devido à sua hipossuficiência  perante o empregador. 

         A permissão para que as partes delimitem as condições segundo as quais o trabalho será 



exercido seria a legalização da neoescravidão e, consequentemente, da supressão de garantias 

e direitos fundamentais.  
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