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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como enfoque central a análise acerca da maneira por meio 

da qual a cultura escravocrata tem-se perpetuado na sociedade brasileira, bem como da 

atuação Estatal na busca pela erradicação de tanta crueldade. Inicialmente, aborda-se, 

por meio de um breve apanhado histórico, o instituto da escravidão desde que o período 

colonial até chegar aos dias de hoje e nas formas modernas de exploração do 

trabalhador. Para tornar compreensível a problemática da escravidão contemporânea, 

primeiro propõe-se um estudo acerca da importância da prática escravista para a 

economia brasileira, desde a colonização, para então remeter o estudo à 

contemporaneidade. Na tentativa de expor o quanto a prática é real, velada e ainda cruel, 

foram escolhidas três formas de escravidão que, diariamente, passam despercebidas 

aos olhos da sociedade brasileira, mas que guardam grandes semelhanças com a 

tradicional exploração. A pesquisa aprofunda-se, assim, na exploração de venezuelanos, 

de idosos e no tráfico de pessoas. Em uma análise recente e intensa, a atenção do leitor 

é então direcionada para três áreas jurídicas, quais sejam: criminal, trabalhista e cível, 

sempre respeitando a evolução da temática no decorrer dos anos. Em uma abordagem 

legal, busca-se compreender a forma como a escravidão tem sido abordada na legislação 

brasileira, e propõe-se a existência de vazios legislativos que dificultam a efetiva 

erradicação da prática. Como resultado, são evidenciadas algumas falhas do Estado e a 

consequente dificuldade em pôr fim à prática secular. 

 

Palavras-chave: Escravidão Moderna. Cultura. Crueldade. Legislação brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation has as its central focus the analysis of the way in which the slave culture 

has been perpetuated in Brazilian society, as well as of the State action in the search for 

the eradication of so much cruelty. Initially, the institute of slavery is approached, through 

a brief historical overview, from the colonial period to the present day and in the modern 

forms of worker exploitation. To make the problem of contemporary slavery 

understandable, first a study is proposed on the importance of slavery practice for the 

Brazilian economy, since colonization, and then to send the study to contemporary times. 

In an attempt to expose how real, veiled and still cruel the practice was, three forms of 

slavery were chosen which, daily, go unnoticed in the eyes of Brazilian society, but which 

bear great similarities with traditional exploitation. The research thus goes deeper into the 

exploitation of Venezuelans, the elderly and human trafficking. In a recent and intense 

analysis, the reader's attention is then directed to three legal areas, namely: criminal, labor 

and civil, always respecting the evolution of the theme over the years. In a legal approach, 

it seeks to understand how slavery has been addressed in Brazilian legislation, and 

proposes the existence of legislative voids that hinder the effective eradication of the 

practice. As a result, some state failures and the consequent difficulty in putting an end to 

secular practice are evidenced. 

Keywords: Modern Slavery. Culture. Cruelty. Brazilian legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escravidão é um instituto que remonta às sociedades primitivas, perpassa 

pela formação dos Estados e chega até os dias atuais no panorama complexo da 

modernidade. Trata-se da exploração do trabalho forçado de forma a violar 

indistintamente direitos humanos e sociais salvaguardados na legislação brasileira 

contemporânea.  

A escravidão presente no século XXI possui um panorama completamente 

distinto da existente e abolida no período Colonial brasileiro, trata-se de relações envoltas 

de muita complexidade decorrente modernização da sociedade.  O grande desafio é a 

identificação desse instituto diante da dinamicidade social e da economia inteiramente 

ligada em uma cadeia global.  

Frente à problemática do necessário reconhecimento da escravidão na 

sociedade atual, demonstra-se relevante compreender de que maneira a escravidão tem 

se apresentado nos mais diversos setores da sociedade e analisar a forma por meio da 

qual o Estado tem lidado com a exploração desmedida de mão de obra em detrimento 

da proteção aos direitos humanos. 

Dentro da conjuntura apresentada, essa pesquisa se torna importante para a 

sociedade brasileira que, uma vez capaz de identificar as novas formas de escravidão, e 

conhecendo o as maneiras de fiscalização, bem como as possibilidades de 

responsabilização, impulsionará a erradicação da problemática e, consequentemente, a 

economia nacional. 

O tema foi escolhido devido à atualidade e gravidade do problema, além da 

falta de conhecimento e do aparente descaso apresentado por grande parte da 

sociedade brasileira que, equivocadamente, acredita que a escravidão é um assunto 

resolvido e ultrapassado.  

A relevância social da pesquisa e dos resultados científicos se encontra na 

tentativa de refletir o conceito atual de escravidão; os problemas decorrentes da 

exploração do trabalho forçado ou compulsório; a seriedade com a qual a sociedade 

brasileira tem lidado com esse infortúnio e a necessidade de valoração dos direitos 
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humanos, positivados ou não, que são claramente desconhecidos por grande parte dos 

cidadãos que se submetem à escravização sem sequer saber que tem suporte legal para 

se proteger. 

Os métodos de abordagem utilizados na pesquisa são o dialético e o dedutivo, 

e técnica de pesquisa consiste em pesquisa bibliográfica e estudo de casos, bom como 

estudo da legislação brasileira. 

O primeiro capítulo do trabalho destina-se ao estudo da evolução da prática 

escravista na sociedade brasileira, partindo de seus primórdios, por meio da exposição 

da maneira pela qual se deu a colonização e exploração pelos lusitanos, sempre com 

ênfase na cultura de utilização de mão de obra escrava, seja indígena ou de negros 

africanos, na prática de dominação dos mais fortes sobre os vulneráveis e na 

necessidade constante de acúmulo de riquezas. Após compreendido como referida 

cultura chegou ao brasil, ainda no capítulo inicial, demonstra-se de que maneira a 

escravidão chegou aos dias atuais marcada pela forte característica de coisificação de 

seres humanos. 

O segundo capítulo enfrenta três modernos métodos de exploração de mão 

de obra escrava. As modalidades foram escolhidas de maneira a abranger universos 

variados, com o intuito de aproximar a problemática da vida de cada um dos leitores. 

Inicialmente aborda-se a respeito da exploração dos venezuelanos que têm buscado 

abrigo no Brasil para escapar da crise da terra natal, sucessivamente a pesquisa adentra 

na análise acerca da vulnerabilidade dos idosos abandonados e explorados, e, por fim, 

é estudada a situação das vítimas do tráfico de pessoas. 

No último capítulo, convida-se o leitor a observar as leis e normas brasileiras 

que dispõem a respeito de escravidão e, mais precisamente, de desrespeito aos direitos 

humanos, posto que normas internacionais já ratificadas pelo Brasil os consideram 

irrenunciáveis e proíbem a negociação que os tenha como objeto, com ênfase nas 

inovações da Lei 13.467/2017 e os riscos de precarização da proteção contra o trabalho 

escravo e a responsabilidade civil por dano a projeto de vida. 

A proteção aos direitos humanos é responsabilidade de todos e deve ser 

prioridade dos representantes do Estado em seus três poderes: Executivo, Judiciário e 

Legislativo. Somente após a conclusão da pesquisa, no entanto, é que será possível 
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descobrir se a atuação daqueles têm sido ou não satisfatória na erradicação da 

mentalidade escravocrata ainda presente em nossa sociedade, sendo que, 

paradoxalmente, mesmo contemporâneas, as novas formas de escravidão aqui tratadas 

possuem escasso tratamento doutrinário.  

 

2 A ESCRAVIDÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

A prática da exploração da mão-de-obra escrava está presente na sociedade 

brasileira desde os primórdios da colonização portuguesa, tendo assumido papel de 

suma importância na cultura brasileira por mais de quatro séculos. 

A cultura escravocrata foi, por muito tempo, a principal forma de produção do 

território recém-descoberto, período em que foram trazidos para as Américas cerca de 

doze milhões de escravos, sendo que, para o Brasil, estima-se que foram conduzidos 

quase seis milhões. 

Fala-se em um período sombrio da história brasileira, com peculiaridades que 

se propõe analisar. 

 

2.1 A CULTURA ESCRAVOCRATA 

 

A cultura escravocrata desenvolvida na sociedade brasileira assumiu 

características específicas capazes de diferenciá-la da prática até então desenvolvida no 

velho mundo ante a crueldade utilizada, conforme passará a ser abordado adiante. 

2.1.1 A origem da escravidão no Brasil 
 

A escravidão, como adiantado, está presente na cultura brasileira desde a 

colonização, mais precisamente desde o início do século XVI, quando os portugueses 

chegaram às terras brasileiras e disseminaram o modo de produção escravocrata.  

Válido ressaltar que, até o fim do século XIX, segundo o historiador Alberto da 

Costa e Silva (2019, on line), a escravidão era o sistema mais eficiente de se obter o 
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controle sobre o trabalho, tendo existido em todas as civilizações e culturas. Nas 

Américas, no entanto, a exploração de mão de obra escrava se destacou pelo caráter 

racial da servidão. 

Pinsky (1993), ao analisar a escravidão do período colonial brasileiro, entende 

que vários fatores influenciaram a decisão portuguesa pela exploração do trabalho 

escravo na colônia, entre as quais o desfalque da população lusitana devido à guerra de 

independência contra Castela e uma série de epidemias que grassaram em seu território, 

além da aventura colonial que viviam e que deslocava mão de obra útil para a África e as 

Índias de forma maciça.  

Holanda (1995) afirma que a economia escravista colonial consistia em uma 

forma pela qual a Europa conseguiu suprir o que lhe faltava economicamente. Além disso, 

segundo o historiador, o indígena apresentou resistência na adaptação à escravidão, o 

que tornou o escravo africano imprescindível para o sistema colonial.  

Diante disso, considera-se que o português vinha para a colônia nas terras 

americanas para obter riqueza sem desgaste físico, posto que, ainda de acordo com o 

mesmo autor, os lusitanos tinham notória preferência pela vida aventureira, rejeitando o 

exercício do trabalho agrícola, razão pela qual o uso da mão-de-obra escrava apareceu 

na história brasileira como elemento fundamental da economia. 

Verifica-se, no entanto, conforme bem destacado em documentário intitulado 

“A Escravidão no Brasil” (2017, on line), que a exploração que se deu no território colonial 

se caracterizou pela completa inovação nas formas de produção e cobrança do labor 

escravo, em nada se assemelhando à escravidão até então conhecida. 

Acerca de tal tentativa de exploração, Pinsky (1993) destaca que, no início da 

colonização brasileira, as expedições exploratórias lusitanas de produtos tropicais se 

deram por meio da utilização da mão de obra indígena. Através da prática do escambo 

de algumas “quinquilharias” pelo trabalho dos nativos; entretanto, quando os indígenas 

perderam o interesse nas trocas, iniciou-se a escravidão indígena. 

O autor enfatiza que a exploração indígena era regulamentada pela coroa 

portuguesa, tratando-se de atividade muito realizada pelos colonizadores e que atingiu 

caráter amplo no espaço e no tempo. A mão de obra nativa era conseguida por meio de 

expedições de apresamento (caça ao índio); no entanto alguns nativos se voluntariavam 
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para o trabalho escravo, pois entendiam ser a única forma de evitar o massacre da sua 

população, e, dessa forma o índio vendia ou entregava algum familiar em troca de 

alimento.  

Segundo Chalhoub (2012), a principal barreira encontrada pelos portugueses 

quanto à escravização dos nativos, foi a oposição dos religiosos, na figura dos jesuítas, 

que os consideravam alvos potenciais para a conversão religiosa. Além disso, destaca-

se que os nativos que habitavam o território conquistado viviam em uma sociedade de 

conformação colaboracionista, portanto desconheciam a ideia de superprodução e 

costumavam trabalhar em conjunto.  

Os colonizadores tentaram força-los ao trabalho com maus tratos, agressões 

e assassinatos. Como consequência da tentativa portuguesa, segundo Pacievitch (2018), 

os índios foram parcialmente dizimados no primeiro período da exploração. 

Posteriormente, quando se iniciou o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente 

nas terras do Nordeste, o trabalho escravo se impôs como principal fator de produção, 

ocorrendo a “transição” da escravização indígena para a utilização da mão de obra 

africana. 

Destaca-se, no entanto, que a entrada da mão de obra escrava africana no 

território colonial não eliminou completamente a exploração indígena. Pinsky (1993) aduz 

que, dentre os vários fatores que induziram os portugueses a importar escravos, está a 

fraca densidade demográfica da população indígena, que foi em grande parte 

exterminada, e devido às tribos estarem cada vez mais arredias.  

Ressalta-se ainda o fator econômico, pois com a utilização da mão de obra 

indígena era possível sonegar impostos, uma vez que acontecia internamente e em 

grandes proporções, impossibilitando a fiscalização da coroa, enquanto que o por meio 

do comércio ultramarino de escravos africanos, eram levados ao território colonial 

grandes dividendos, benéficos tanto ao governo quanto aos comerciantes. (PINSKY, 

1993). 

Válido ressaltar, no entanto, que, considerando o fato de que a colônia possuía 

extensas terras, os portugueses precisavam das técnicas indígenas para evitar a 

deterioração do solo e o consequente prejuízo financeiro. Nesse contexto, afirma 

Holanda (1995) que uma considerável parcela dos nativos precisou ser poupada do 
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aniquilamento resultante da escravidão da raça. 

No século XVI, segundo Fausto (2013) a Guiné Bissau e Cacheu, assim como 

a Costa do Marfim, forneceram grande número de escravos para as Américas, no 

entanto, do século XVII em diante, Congo e Angola se tornaram os centros exportadores 

mais importantes, a partir dos portos de Luanda, Benguela e Cabinda. Os Angolanos 

correspondiam a 70% do número de escravos traficados para as terras brasileiras. 

Os relatos de historiadores convergem no sentido de que o transporte dos 

africanos até o continente americano possuía características desumanas. Carvalho 

(2018), afirma que, uma vez embarcados nos navios negreiros, os africanos eram 

tratados com extrema violência, recebiam pouca alimentação, eram maltratados e 

castigados rotineiramente e amontoados dentro dos navios tumbeiros em ambientes 

insalubres, propícios à proliferação de doenças. Muitos morriam no translado que 

demorava de 30 a 45 dias e esse era apenas o início do sofrimento dos traficados. 

Segundo Araújo (2015), a colônia portuguesa foi pioneira na importação 

escravos da África, tendo se tornado a colônia que praticou o tráfico por mais tempo e a 

última região a abolir o tráfico e a própria escravidão.  

O autor ainda alerta que dos 12,5 milhões de escravos transportados da África 

para as Américas, 2,5 milhões morreram nas viagens e apenas 10 milhões chegaram ao 

destino. Desse contingente, chegaram ao Brasil 5.800.000 escravos, quase 60% do total, 

em comparação para as colônias inglesas, chegou um décimo do que chegou ao Brasil, 

597.000 escravos. 

Araújo (2015) destaca que nenhum outro país teve tanto sucesso quanto o 

Brasil no processo da escravidão africana, o que se explica pelas estruturas montadas 

para o negócio, como armazéns para leilões e um sistema jurídico sofisticado para 

registro de propriedade e de organização do comércio.  

Segundo o documentário “A Escravidão no Brasil” (2017), os escravos eram 

comprados para produzir e possuíam baixíssima expectativa de vida devido aos maus 

tratos sofridos e à escassa alimentação. Além disso, a procriação não era incentivada e 

as próprias escravas tentavam abortar quando se descobriam gestantes, pois as crianças 

escravas não possuíam sequer preço no mercado colonial. 

Antonil (1982) afirma que os escravos trabalhavam nas mais diversas 
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atividades, provavelmente laborando “do nascer ao pôr-do-sol” por cerca de vinte horas 

seguidas. Ressalta-se ainda a prática corriqueira dos colonizadores em afirmar que os 

escravos apenas necessitavam de “pão, farrapos e porrete” para produzirem. 

Verifica-se que os africanos representavam unicamente força de trabalho 

produtiva e não tinham qualquer direito. Segundo Antonil (1982), os negros eram “os pés 

e as mãos” dos senhores, no entanto, as Leis da colônia não os protegiam e os 

proprietários de escravos se aproveitavam do limbo legal para tratá-los como bem 

entendiam, com práticas de crueldade jamais vistas na história da escravidão. 

Nina (2010) destaca, entretanto, que apesar de a escravidão historicamente 

conhecida tenha sido caracterizada pela cor, a escravidão no Brasil colonial não se 

resumiu a escravidão dos negros africanos, pois mesmo antes da abolição, começaram 

a chegar às primeiras levas de suíços e alemães para as fazendas paulistas. Tais 

imigrantes chegaram ao Brasil com passagens pagas pelo governo e se tornavam 

escravos por dívidas. Diz-se isso porque eram sufocados pelo poder dos coronéis, e 

recebiam severos abusos.  

Nina (2010) destaca que, de tão comum, a prática da escravidão foi utilizada 

em quase todas as atividades econômicas do Brasil, a ponto de se identificar, na colônia, 

trabalho manual com o trabalho próprio de escravo, o que serviu inclusive para agravar 

o preconceito que o colono português já possuía.  

Sabe-se, assim, que o tráfico negreiro trouxe para o Brasil milhões de 

africanos, na condição de escravos, e que eles foram responsáveis por parte fundamental 

da colonização brasileira, pois rasgaram as matas, lavraram o solo, fizeram a colheita 

dos produtos tropicais exportáveis, trabalharam nas minas, nos engenhos, nos portos e 

nas residências. Tiveram, portanto, papel de crucial importância na economia colonial, 

conforme será destacado adiante. 
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2.1.2 Escravo na economia colonial 
 

A economia colonial possuía o intuito de satisfazer a metrópole portuguesa, 

pelo que todos que desembarcaram na colônia estavam a serviço da Coroa que tinha 

como única preocupação a obtenção de lucros a todo custo.  

Insta salientar, entretanto, que a cultura escravocrata se originou na 

antiguidade, quando a prática consistia no uso do esforço muscular primário sob a direção 

e açoite do feitor. À época, a prática escravista se nutria de povos e raças que, muitas 

vezes, equiparavam-se e até superavam aos conquistadores. Em contrapartida, segundo 

Prado Júnior (2000), a escravidão que chegou às terras brasileiras por meio dos 

portugueses consistia em uma prática de esforço incessante para o qual os escravos 

representavam apenas uma “máquina de trabalho bruto”. A mão-de-obra era recrutada 

de povos bárbaros e semibárbaros retirados de seu habitat natural e incluídos, sem 

transição, em uma civilização inteiramente estranha.  

Prado Júnior (2000) ainda enfatiza que a escravidão que chegou à colônia, na 

época tida como “moderna”, consistia apenas em um recurso de oportunidade de que 

dispunham os países da Europa, com o intuito de explorar comercialmente os vastos 

territórios e riquezas do Novo Mundo. 

Os escravos presentes na colônia eram responsáveis, dessa forma, pelas 

mais diversas atividades, trabalhavam em serviços domésticos, nas plantações e em 

serviços do mercado. Os que trabalhavam na produção do açúcar atuavam desde o 

plantio até a fabricação do açúcar nos engenhos, sempre executando todas as atividades 

solicitadas pelos seus senhores. (LIBBY; FURTADO, 2006).  

As mulheres escravas eram exploradas, quase sempre, nos afazeres 

domésticos em serviços de limpeza, culinária e cuidando das crianças. Quanto aos filhos 

dos escravos, estes trabalhavam desde cedo, já sendo obrigados a executar os mesmos 

serviços que os pais executavam. (LIBBY; FURTADO, 2006). 

Eram os escravos os responsáveis pelo plantio, colheita e produção do açúcar, 

pela mineração, pela cultura do tabaco e por diversas outras atividades lucrativas 

desenvolvidas em território colonial. Eram, portanto, os grandes responsáveis pelo 

desenvolvimento econômico do lugar. 
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O trabalho nos engenhos para a produção do açúcar era realizado de maneira 

compulsória, pois, como bem explica Prado Júnior (2006), a colônia portuguesa visava 

unicamente à exploração para obtenção de lucros, dessa forma, quanto mais se 

trabalhasse, maior eles seriam, ademais disso, o trabalho era desempenhado com o 

auxílio de equipamentos de baixa qualidade técnica, o que sobrecarregava o trabalho 

humano.  

Pouco se fala, no entanto, nos escravos que desenvolviam atividades urbanas. 

Estes foram os responsáveis pelo desenvolvimento do comércio interno da colônia. 

Muitos trabalhavam nos afazeres domésticos, mas isso não significa que a escravidão 

urbana se resumia aos serviços do lar.  

Estrangeiros, ao desembarcarem na capital colonial, estranhavam a 

quantidade de atividades desenvolvidas pelos negros, pois dominavam todos os serviços 

locais. Segundo Karasch (2000), muitos tinham a sensação de estarem na África e 

assustavam-se, vez que tinham a ideia de que os cativos eram lavradores e preguiçosos. 

Albuquerque e Fraga Filho (2006) mencionam que, além dos serviços 

domésticos, os negros eram carregadores, pedreiros, pintores, carpinteiros, estivadores, 

marinheiros, canoeiros, cocheiros, carroceiros, sapateiros, barbeiros, alfaiates, ferreiros, 

costureiras, bordadeiras, parteiras, enfermeiras e desenvolviam uma infinidade de outras 

atividades profissionais especializadas, sem as quais as cidades sequer funcionariam.  

Acrescenta-se ainda a existência dos chamados escravos de ganho. 

Albuquerque e Fraga Filho (2006) enfatizam que os escravos de ganho também 

desenvolviam atividades diversas, só que remuneradas. Segundo ele, esses escravos 

faziam alguns serviços nas casas dos seus senhores e iam para as ruas em busca de 

mais trabalho.  

Nesse modelo, o escravo alugava seu tempo a pessoas que não possuíam 

qualquer relação ou vínculo com seu dono e, ao final do dia ou da semana, deviam 

entregar uma soma determinada ao seu senhor ou senhora. O que passava do valor 

predeterminado pelos proprietários os escravos embolsavam e, quase sempre, 

guardavam para comprar a tão desejada liberdade. (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 

2006). 

Sabe-se ainda que existia a possibilidade de os senhores de escravos 
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alugarem diretamente o serviço do seu escravo a terceiros. Eram os escravos de aluguel 

que, assim como os de ganho, quase sempre moravam fora das casas dos seus donos 

e, segundo Albuquerque e Fraga Filho (2006), habitavam os sótãos ou os subsolos dos 

sobrados, chamados lojas.  

Não se pode, no entanto, confundir os escravos de ganho com os escravos de 

aluguel. Os de ganho, como já exposto, trabalhavam para pessoas alheias aos seus 

senhores, sem qualquer interferência destes, e eram obrigados a arrecadar um valor 

predeterminado. O restante era lucro do negro. 

 Já os de aluguel prestavam serviços em nome dos seus proprietários, pois 

eram alugados diretamente por seus senhores ou por intermédio de agências locadoras. 

Além disso, prestavam serviços aos locatários sob a responsabilidade destes, como se 

fossem de sua propriedade. 

Segundo Genestra (2010), os locatários tinham obrigação de cuidar, alimentar 

e abrigar os escravos alugados. Acrescenta ainda que o dinheiro pelo serviço contratado 

era pago diretamente aos locadores, que podiam ser os senhores ou as agências de 

locação, ocasião em que estas cobravam uma comissão pela intermediação. 

Cinthia relata ainda que os escravos de ganho possuíam algumas “vantagens” 

frente aos outros negros, uma vez que além de receber parte do dinheiro apurado, tinham 

livre circulação pela cidade. 

Apesar das peculiaridades apresentadas na escravidão urbana, e da 

aparência vantajosa de ser um escravo de ganho, é válido ressaltar que os negros nessa 

condição ainda eram demasiadamente explorados, as metas preestabelecidas de ganho 

diário ou semanal eram altas e exigiam um labor extenuante e exposto a condições muito 

precárias, sempre de maneira a reduzi-los à condição de meros objetos de trabalho. 

Mesmo os escravos de ganho se viam obrigados a transportar pesados cestos 

ou tabuleiros de mercadorias por toda a cidade, além de se arriscarem no mar conduzindo 

embarcações e passageiros. Dessa forma, apesar da possibilidade de serem alforriados, 

ainda eram escravos e tratados como tal. 

Mais uma peculiaridade dos escravos de ganho, segundo a Genestra (2010), 

é que o senhor de escravo não podia “elevá-los” a esta categoria de trabalho remunerado 

sem a autorização da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pois precisavam de uma 
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licença que tinha a duração de um ano, devendo ser renovada periodicamente. 

A licença para o trabalho remunerado era paga pelo senhor de escravo e 

servia como autorização para o livre trânsito do negro nas cidades. Ressalta-se que o 

trabalho sem referida licença configurava transgressão e resultava em pagamento de 

multa pelo dono do escravo. 

Observa-se nitidamente a movimentação financeira em torno da mão de obra 

negra escravizada no Brasil colonial. Muitos donos de escravos sequer exerciam 

qualquer atividade comercial, apenas vivendo dos lucros dos escravos de ganho. 

Genestra (2010) ainda enfatiza que, na cultura local, trabalhar não 

correspondia à posição do cidadão da corte portuguesa. Para a população colonial, 

trabalho era “coisa de preto”. Diante disso, os escravos exerciam também funções de 

operários, estivadores, marinheiros, remadores, barbeiros, cirurgiões e curandeiros. 

Muitos escravos de ganho recebiam um “salário” que lhes garantia a sobrevivência. 

Devido ao desprezo nutrido pelo trabalho manual, a sociedade do Brasil 

colonial atribuiu aos escravos funções vitais para o funcionamento e desenvolvimento da 

colônia, principalmente no setor urbano que precisava dos serviços prestados pelos 

negros para, por exemplo, acender a iluminação noturna, providenciar o saneamento da 

cidade, além de promover a distribuição de água, mercadorias e alimentos para serem 

vendidos pela cidade. 

Os negros que chegavam à colônia faziam todos os tipos de atividade, 

inclusive de natureza sexual, para os seus senhores, e eram peça fundamental para o 

desenvolvimento econômico da colônia. 

Observa-se que a mão de obra escrava era necessária para a obtenção dos 

dividendos pretendidos pela Coroa portuguesa e para a manutenção financeira da própria 

colônia. Resta então compreender a maneira como os escravos eram efetivamente 

tratados no novo território lusitano. Fala-se em “coisificação” do homem. 
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2.1.3 A coisificação do homem 
 

Conhecido como o período mais nebuloso na história brasileira, a colonização 

teve como marco cultural a “coisificação” do homem. 

O transporte dos negros para a colônia portuguesa nas Américas era feito em 

porões de navios em condições desumanas, onde “a mercadoria” era amontoada em 

ambientes pequenos, úmidos e sem ventilação. Muitos morriam no translado devido a 

doenças e, às vezes, até por falta de comida e de água. 

Os africanos transportados eram mantidos, durante toda a viagem, nus e 

separados por sexo, como coisas. Os homens permaneciam acorrentados para que não 

ocorressem revoltas, enquanto as mulheres sofriam inclusive violência sexual por parte 

da tripulação. (BEZERRA, 2018). 

Acrescenta-se a isso o fato de que, ao chegarem à colônia, eram 

comercializados como mercadorias, ocasião em que os que eram mais fortes, novos e 

saudáveis valiam mais do que os velhos, doentes e fracos. (BEZERRA, 2018). 

A situação em que os escravos eram mantidos nas terras conquistadas pelos 

portugueses era indigna, pois habitavam galpões denominados “senzalas” onde inexistia 

qualquer conforto. Os negros se amontoavam em um grande cômodo sem qualquer 

divisão interna. Dormiam no chão, diretamente sobre a terra ou sobre palhas. 

Pela manhã, logo com o nascer do sol, nas fazendas, eram despertados, 

tomavam um gole de cachaça e uma xícara de café e eram encaminhados para o trabalho 

nas roças. A alimentação baseava-se em feijão cozido com gordura e misturado com 

farinha. Além disso, a comida era servida esparramada em largas folhas de bananeiras. 

(GELEDÉS, 2012). 

Nas propriedades rurais, os cativos trabalhavam de quatorze a dezesseis 

horas por dia, sempre em péssimas condições, e suas vestimentas se resumiam a trapos. 

Acresce-se às jornadas exaustivas e à alimentação precária, os maus tratos 

constantes. Diante desse contexto, no Brasil do último quarto do século XIX a expectativa 

de vida dos negros escravizados variava em torno de 19 anos (SCHWARTZ, 1988). 

Bezerra (2018) ressalta ainda a intolerância dos senhores de escravos que 

não permitiam qualquer erro por parte dos negros. Em caso de equívocos cometidos, 
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eram submetidos a dolorosos castigos praticados pelos denominados “feitores” que 

intermediavam a crueldade praticada contra os cativos e que os exibiam, às vezes, em 

praça pública para servir de exemplo para os outros. 

Dentre os castigos impostos, o anavalhamento do corpo seguido de salmoura, 

marcas de ferro em brasa, mutilações, estupros, castração, fraturas nos dentes a 

marteladas, dentre outros. (GELEDÉS, 2012). 

A criatividade utilizada para criar formas de submissão ao poderio branco era 

tamanha que, no sul da colônia, por exemplo, os senhores de engenhos mandavam atar 

os punhos dos escravos e pendura-los em uma trava horizontal com a cabeça para baixo, 

e sobre os corpos inteiramente nus, eles untavam de mel ou salmoura para que fossem 

picados por insetos. (GELEDÉS, 2012). 

Vistos como um espetáculo, os castigos impostos faziam parte de um ritual e 

eram elemento de liturgia punitiva que deixava a vítima infame de si e ostentava a todos 

o triunfo do poder dos proprietários. Os castigos “espetaculares” simbolizavam a 

lembrança da natureza do crime, estabelecendo, entre o suplício e a conduta praticada, 

relações decifráveis, na intenção de se certificar da anulação da prática abusiva 

juntamente ao culpado (FOUCAULT, 1987). 

Válido ressaltar, no entanto, que o poder dos senhores proprietários sobre os 

escravos não visava destruí-los, mas otimizar sua produção econômica e diminuir sua 

força política para evitar revoltas e a consequente destruição do modelo econômico e 

social criado na colônia.  

A punição senhorial sobre os cativos era então considerada um fator político, 

pois visava conter o perigo da perda de funcionalidade do sistema de dominação do 

senhor sobre o escravo. Daí o motivo pelo qual a lei assegurava a punição imposta ao 

escravo faltoso não apenas como um direito do senhor, mas também como um dever. 

(LARA, 1988).  

Válido destacar, por exemplo, a Lei nº 4 de 10 de junho de 1835, que 

determinou as penas com que deveriam ser punidos os escravos que matassem, 

ferissem ou cometessem qualquer ofensa física contra seus senhores. De acordo com 

referida norma, as punições que deveriam ser impostas aos negros variavam de açoites, 

à proporção das circunstâncias mais ou menos agravantes, até a pena de morte. 
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Santos (2017) aduz que, ao longo do período escravista no Brasil, a violência 

esteve entre as principais características desse sistema social e econômico. Santos 

acrescenta que a sociedade escravocrata tinha na violência parte importante e 

imprescindível da dominação dos senhores sobre os escravos, pois era meio de controle 

das ações de negação dos cativos. 

Os corpos dos escravos eram propriedade dos seus senhores como se fossem 

corpos de animais. Dessa forma, os brancos podiam manifestar livremente a 

agressividade e luxúria sobre negras e, não raro, sobre negros. (MOTT, 1988). 

A coisificação dos cativos era evidente e a exploração desmedida, os maus 

tratos desafiavam a imaginação das consciências para a contenção das possíveis 

revoltas dos negros. O emprego da força era a forma mais fácil de mantê-los submissos 

em uma colônia em que as atividades produtivas eram tarefa dos escravos. 

A coisificação do homem é, sem dúvidas, a característica mais marcante na 

escravidão praticada na colônia portuguesa. Os requintes de crueldade utilizada na 

escravização eram assustadores e, de certa forma, repercutem até hoje no cenário da 

sociedade brasileira, influenciando nas formas modernas de escravidão, conforme será 

abordado adiante. 

 

2.2 A ESCRAVIDÃO MODERNA: AS CORRENTES MUDARAM 

 
  

Após a análise feita ao instituto da escravidão no período colonial, propõe-se 

averiguar se este teria de fato sido erradicado da cultura brasileira ou não, uma vez que 

a modernização das formas de exploração dos trabalhadores impôs grandes mudanças 

na legislação, na economia e na própria sociedade.  

2.2.1 Abolição ou modernização? 
 

A proibição do tráfico negreiro ocorreu no Brasil no ano de 1850, com a lei 

Eusébio de Queiroz, mas somente em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei 

Áurea foi teoricamente abolida a escravatura no território brasileiro, tendo sido o último 

grande País a “revogar” a prática. 
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Aspeou-se a palavras revogar porque crê-se que, em muitas hipóteses, as 

correntes e chicotes apenas mudaram de forma. Na verdade, os negros escravizados no 

Brasil Colonial foram libertos dos Senhores e tornaram-se, então, escravos do sistema 

econômico.  

Mais de um século depois da assinatura da Lei Áurea se verifica que, para 

muitos, efetivamente, inexistiu a abolição da escravatura. A exploração de mão de obra 

escrava, ao invés de ter sido extinta, foi apenas modernizada, preservando-se em sua 

essência. 

Alguns mitos circundam o instituto da “escravidão moderna”, dentre eles o de 

que é coisa do passado, o de que relativamente poucas pessoas são vítimas de 

exploração na sociedade moderna ou de que seria um problema que existe apenas em 

países em desenvolvimento. São apenas mitos, e devem ser esclarecidos diante da 

gravidade do problema. 

Verifica-se, facilmente, que a cultura escravocrata continua presente, não só 

na sociedade brasileira contemporânea, mas, inclusive em países desenvolvidos. Além 

disso, há milhões de crianças, mulheres e homens vivendo em situação de humilhação e 

precariedade, em todo o mundo. (50 for freedom, 2019). As mudanças nos modos de 

açoitar e de acorrentar são detalhes diante da gravidade do problema que se perpetuou. 

Há, atualmente, mais de 25 (vinte e cinco milhões) de pessoas que são vítimas 

das modernas formas de exploração em todo o mundo (50 for freedom, 2019), e tornou-

se comum ser noticiada a descoberta de focos de escravidão dentro do território nacional. 

As maneiras por meio das quais a escravidão hoje se manifesta, de tão 

peculiares, chegam a ser de difícil caracterização e percepção. Diz-se que as correntes 

e os chicotes adquiriram novas formas. 

Nas palavras de Urmila Bhoola é indispensável que as pessoas entendam as 

formas contemporâneas por meio das quais se perpetua a cultura escravocrata. (50, 

2017). 

O trabalho forçado ou compulsório contemporâneo faz inúmeras vítimas que 

chegam a submeter-se reiteradas vezes à mesma situação, mesmo depois de resgatadas 

inicialmente. Isso porque, conforme aduz o Coordenador do Projeto de Combate ao 
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Trabalho Escravo da OIT, Luiz Antônio Machado, a pobreza é um “catalisador” desse 

problema social. (LOURENÇO, 2018). 

De acordo com Machado, uma das características mais marcante da 

escravidão moderna é a falta de reconhecimento, tanto por parte dos exploradores 

quanto dos explorados de que as situações de trabalho compulsório sejam consideradas 

ilícitas, mesmo depois de flagrada e caracterizada pelo Ministério Público do Trabalho 

(LOURENÇO, 2018). 

Em entrevista feita pelo Embaixador da Boa Vontade da OIT, Wagner Moura, 

com quatro trabalhadores vulneráveis e resgatados da escravidão, em preparação para 

o lançamento da campanha 50 For Freedom no Brasil, um deles relata que apenas 

descobriu que estava sendo escravizado quando foi resgatado pela Polícia Federal 

juntamente com o Ministério do Trabalho, uma vez que aquela era a condição de trabalho 

que ele conhecia desde a infância como sendo a única forma de ganhar o dinheiro para 

sobreviver. (50 for freedom, 2017). 

As pessoas que, na época do colonial, eram escravas legalmente, hoje são 

exploradas ilegalmente e se submetem devido à situação econômica do país. 

A carga axiológica do que deve ser compreendido como “justiça” é complexa 

e absolutamente variável, não havendo, portanto, como definir um parâmetro exato do 

que seria a escravidão unicamente sob esse viés, sendo a justiça estruturada com base 

no contexto histórico e tradições experimentadas por parte de cada sociedade, 

desenvolvendo seus paradigmas dentro de certas fronteiras culturais. (ALMEIDA, 2015). 

Com conceito distinto do historicamente conhecido, sem a aprovação da 

sociedade ou a autorização estatal – existindo, portanto, ilegalmente –, homens, 

mulheres e crianças se submetem à redução à situação análoga à de escravos, que é 

crime, conforme o artigo 149 do Código Penal Brasileiro. 

É o caso, por exemplo, do trabalho ilegal de imigrantes (especialmente 

bolivianos) na indústria da moda brasileira, que são submetidos a jornadas exaustivas 

em condições e locais insalubres, ressaltando-se, principalmente, casos de servidão por 

dívidas, normalmente decorrentes de sua chegada ao país. (NORONHA, UNIAS e 

MARQUES JÚNIOR, 2016). 
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As características que permeiam a atual classificação de “trabalho escravo” 

são: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívidas, submissão a condições 

degradantes – como é o caso de hospedagem em alojamentos precários –, falta de 

acesso à assistência médica, más condições de alimentação e hidratação, ausência de 

saneamento básico no local de trabalho, possibilidade de submissão a violência, retenção 

dos salários ou dos documentos, isolamento geográfico e qualquer tipo de ameaça que 

impossibilite a livre escolha do empregado. (DANTAS, 2017). 

Verifica-se que a mudança do conceito sofreu alterações extremas no decorrer 

da história brasileira de forma a acompanhar a evolução política e social da sociedade. 

O trabalho, por assim dizer, forçado, ante sua baixa remuneração e tido fatidicamente 

como única opção do trabalhador explorado, passou a, sutilmente, fazer parte da “rotina 

social”, sendo por vezes despercebido ante a particularidade dos modos de opressão. 

A servidão por dívidas, modalidade bastante comum na atualidade, 

caracteriza-se em situações em que o trabalhador é atraído para a oportunidade de 

emprego, em meio a falsas promessas de melhoria da situação sua situação financeira, 

e, para laborar, depara-se com a “necessidade” de contração de dívidas com o patrão 

para atender aos requisitos impostos para contratação; quase sempre as dívidas são 

contraídas com a aquisição de passagens para chegar ao local onde o serviço será 

prestado, hospedagem, alimentação e até ferramentas para a execução do trabalho. 

Contraídas as dívidas, estas se tornam cumulativas e infinitas, uma vez que 

os preços atribuídos às mercadorias fornecidas pelos patrões aos trabalhadores são 

exorbitantes frente ao pequeno salário. As correntes que prendem os escravos, nesse 

caso, já não são palpáveis, mas são evidentes. 

Válido destacar que as novas modalidades de exploração se apresentam em 

um cenário brasileiro completamente diferente, tendo perdido a característica de “símbolo 

de riqueza”. Hoje, caracteriza-se como um problema social com enorme repercussão 

econômica, uma vez que muitos empresários se utilizam dessa forma de mão-de-obra 

para obter lucros e acabam por perpetuar a miséria social. 

A riqueza gerada pelos escravos se encontra completamente concentrada nas 

mãos dos exploradores, enquanto os trabalhadores estão fragilizados devido à 

exploração desmedida e inconsequente.   
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Em maio de 2014, o Relatório sobre Estimativas Econômicas Globais do 

Trabalho Forçado apresentado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

teve por base o trabalho forçado como sendo qualquer trabalho fornecido sob um 

elemento de coação, ou seja, sem consentimento do trabalhador e sem possibilidade de 

deixar de realizar a atividade laboral, destacou que, na economia privada, referida prática 

gera cerca de 150 bilhões de dólares de lucro ilegal por ano ao setor em todo o mundo. 

O economista norte-americano Siddharth Kara em entrevista ao Opera Mundi 

(2017) realizou estudo que aponta que, apesar de a escravidão de pessoas africanas ter 

sido base da produção nas colônias europeias nas Américas nos séculos XVIII e XIX, 

nos dias atuais é muito mais rentável, pois hoje traficantes de escravos lucram entre 25 

e 30 vezes mais do que aqueles dos séculos passados. 

No mesmo estudo realizado pelo economista da Universidade de Harvard, 

tem-se que, apesar de as vítimas de escravidão sexual representarem apenas 5% de 

todas as pessoas escravizadas nos dias atuais, o tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual chega a representar cerca de 50% de todo o lucro gerado pela 

escravidão moderna. (OPERA MUNDI, 2017). 

Talvez a maior problemática enfrentada pelos órgãos de fiscalização seja a 

própria identificação da situação de redução de alguém a uma situação de escravidão, 

isso porque, conforme já destacado, sequer os explorados se identificam em tal situação 

ante o desconhecimento mínimo da legislação. Além disso, a caracterização de situações 

deploráveis de trabalho se torna difícil ante a pobreza que assola algumas regiões do 

Brasil. 

 

2.2.2 Identificação do trabalho escravo pós abolição 
 

Ante a modernização das formas de escravizar seres humanos, grande tem 

sido a dificuldade enfrentada na identificação desse instituto. Diz-se isso porque, no 

Brasil, ainda inexiste norma que especifique exatamente o que caracterizaria o crime de 

redução à condição análoga à de escravo, sendo a definição do art. 149 do código penal 

do tipo aberto. 

A Organização Internacional do Trabalho - OIT, no entanto, traz a em sua 
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definição de trabalho forçado descrição que abrange a maioria das situações de trabalho 

escravo ou tráfico de pessoas, razão pela qual, por vezes, o termo “trabalho forçado” é 

utilizado como sinônimo de “trabalho escravo”, o que, apesar de não ser inteiramente 

adequado, facilita a identificação dos casos de exploração. 

Para referida Organização, o trabalho forçado caracterizar-se-ia por situações 

em que pessoas são coagidas a trabalhar por meio do uso de violência ou intimidação, 

mesmo que sutilmente, como é o caso de pessoas que têm os documentos de identidade 

retidos ao serem “importadas” para outros países e sofrem ameaças de serem 

denunciadas às autoridades de imigração. 

Outra maneira discreta de se escravizar, segundo a OIT, seria a escravidão 

por dívida, ocasião em que as pessoas ficam impossibilitadas de largar o trabalho porque 

devem ao patrão e são cobradas diariamente para quitarem a dívida. A peculiaridade do 

caso é que, com o tempo, a dívida apenas aumenta. 

Destaca-se ainda que, de acordo com a Convenção nº 29 da OIT, sobre o 

Trabalho Forçado ou Obrigatório, adotada em Genebra em 28 de junho de 1930, em vigor 

desde 1 de maio de 1932, ratificada pelo Brasil em junho de 1957 e em vigência no país 

deste abril de 1958, o trabalho forçado ou compulsório se caracteriza por ser todo 

trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de uma sanção e para o qual 

a pessoa não se ofereceu espontaneamente.  

Ressalta a OIT que sua exploração pode ser feita por autoridades do Estado, 

pela economia privada ou por pessoas físicas.  

A OIT (2019), no entanto, destaca que, apesar de tratar-se de um conceito 

amplo e, portanto, que abrange um vasto leque de práticas coercitivas de trabalho que 

ocorrem em todos os tipos de atividades econômicas e em todas as partes do mundo, o 

conceito trazido não corresponde exatamente ao que hoje se entende por escravidão, no 

entanto, destaca que a maioria das situações de trabalho escravo é abrangida pela 

definição exposta. 

Para a fundação WalkFree (2018), da Austrália, escravidão hoje conceitua-se 

como uma situação de exploração na qual não se consegue sair devido à ameaça, 

violência, coerção ou ao abuso de poder de que se é vítima. 

A fundação ainda elenca como principais tipos de trabalho que empregam 
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mão-de-obra escrava o labor na indústria da pesca, a exploração sexual e trabalhos 

vinculados a drogas. 

Sabe-se ainda que a maioria das pessoas que se submete a situações de 

escravidão é atraída por falsas promessas de melhoria de vida, o que endossa a tese de 

que a pobreza seria o catalisador desse tipo de exploração. A WalkFree acrescenta como 

fator contribuinte a xenofobia, o patriarcado e a discriminação de gênero. 

Apesar da nítida dificuldade de identificação do que efetivamente 

caracterizaria a escravidão moderna, é notório que a comunidade internacional tem se 

preocupado com a necessidade de combater a prática escravocrata. 

Desde 1930, com a edição de uma das primeiras normas internacionais das 

Nações Unidas sobre o trabalho forçado ou obrigatório, observa-se o engajamento dos 

Estados na tarefa de pôr fim à exploração e violação aos direitos humanos.  

Sucessivamente, em 1948, ainda houve a promulgação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, na qual a ONU reiterou a proibição à escravidão (artigo 

4º), bem como a sujeição de qualquer pessoa à tortura, penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes (artigo 5º). 

Já em 1957, adotou-se a Convenção 105 da OIT, complementar à Convenção 

nº 29 de 1930, na qual se tratou mais uma vez acerca da abolição do trabalho forçado 

como uma obrigação a ser imposta a todas as nações membros da Organização. 

A sequência de normas em combate à exploração das pessoas é extensa, 

englobando ainda o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) que 

estabeleceu em seu artigo 8º a proibição do trabalho escravo, o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) que reiterou a intenção dos Estados 

signatários de abolir a prática escravocrata nos seus artigos 6º e 7º, dentre várias outras 

tratativas internacionais, das quais a mais recente é datada de 2014 e se trata do 

Protocolo à convenção nº 29 da OIT, por meio do qual foram fornecidas orientações 

específicas sobre medidas efetivas a serem adotadas pelos Países signatários a fim de 

eliminar todas as formas de trabalho forçado, amparar as vítimas e garantir-lhes acesso 

à justiça. 

Existem, dessa forma, várias convenções, fundações e protocolos sobre o 

tema e todas trazem definições inconclusivas pois seguem o conceito clássico de 
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escravidão, motivo pelo qual se afirma essas normas não trazem expressamente o 

conceito contemporâneo de escravidão. 

A OIT (2019), em seu relatório sobre a aliança global contra o trabalho forçado, 

de 2005, enfatiza que o conceito trazido nas normas da Organização não foi ainda 

assimilado. Dessa forma, afirma que, em muitos lugares, a expressão “escravidão 

moderna” pode ser usada sem muita precisão para se referir a condições precárias e 

insalubres de trabalho, inclusive de salários indignos. 

Observa-se, no entanto, a dificuldade enfrentada pelos órgãos e fundações 

internacionais na identificação das formas como hoje a escravidão encontra-se presente 

na sociedade. O Brasil, em contrapartida possui um conceito relativamente moderno. 

Válido destacar, no entanto, que foi somente em 1995 que o Brasil reconheceu 

perante o Comitê de Direitos Humanos, a existência de trabalho forçado em seu território.  

Foi a partir deste reconhecimento que o país passou a adotar a terminologia 

“trabalho escravo” e instituiu políticas públicas que tratam do crime. Sucessivamente, 

procedeu-se com uma série de práticas buscando a erradicação do ilícito. 

Diante da conduta do Estado brasileiro, a nação acabou por tornar-se 

referência mundial no combate a essa grave violação dos direitos humanos, inspirando a 

atuação de outros Estados. 

Diz-se, desta forma, que o Brasil possui um conceito moderno e, com a 

Constituição de 1988, fixou-se o repúdio à prática do trabalho escravo ou forçado, tanto 

por meio de disposições expressas, como o artigo 243 que estabelece a expropriação 

das propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde for localizada a 

exploração de trabalho escravo na forma da lei. 

Nessa perspectiva, tem-se ainda o dispositivo de nº 149 do Código Penal 

brasileiro que expõe uma abordagem ampla sobre o que seria redução à condição 

análoga à de escravo, ao definir a conduta criminal como 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. 

O texto ainda acrescenta que incorre no mesmo crime quem cerceia o uso de 

qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de 



31 
 

 
 

trabalho. 

Observa-se que, de acordo com referida Legislação Federal existem algumas 

modalidades de trabalho escravo já definidas pelo legislador. A primeira modalidade de 

redução à condução análoga à de escravo seria o “trabalho forçado”, que ocorre em 

ocasiões em que trabalhador ou não se ofereceu espontaneamente ao serviço ou não 

consegue deixá-lo. 

A segunda modalidade prevista pelo legislador denomina-se “jornada 

exaustiva”. Esta não significa simplesmente jornada de trabalho prolongada, em regime 

de horas extras, mas fala-se nas circunstâncias em que o trabalhador se encontra 

submetido a um grau extremo e desumano de superexploração, desencadeando 

inclusive danos à saúde física e/ou mental do trabalhador.  

A terceira modalidade prevista no texto legal faz menção às “condições 

degradantes”. Tais condições abrangem questões de higiene, saúde, segurança, 

alimentação e moradia a que os trabalhadores são submetidos em decorrência do 

trabalho exercido.  

Por fim, a legislação brasileira, em uma nítida tentativa de abranger o crime 

em suas mais variadas e peculiares formas, dispõe acerca da “servidão por dívidas”. Esta 

também abordada por textos internacionais, conforme já exposto, ocorre em situações 

em que parte ou mesmo todo o salário do trabalhador é retido para a compensação dos 

“custos” e de “benefícios” que o empregador oferece, como alojamento, alimentação e 

vestimenta. Por fim, o empregado vê-se impossibilitado de largar o labor. 

Acresce-se a isso o fato de que o Brasil é um país signatário de vários dos 

tratados internacionais anteriormente citados que buscam combater a submissão de 

seres humanos a trabalhos forçados, todos eles definindo, à sua maneira, o que seria a 

escravidão moderna. 

Em 2016, a ONU, em reconhecimento ao esforço brasileiro lançou um artigo 

técnico de posicionamento acerca do tema “trabalho escravo no Brasil”, no qual 

recomendou a manutenção do conceito atual de “trabalho escravo”, previsto no Código 

Penal Brasileiro (Art. 149), além da reativação da chamada “Lista Suja”, que divulga os 

empregadores flagrados explorando mão de obra escrava (OIT, 2019, on line).  

Válido destacar, no entanto, diante da dificuldade de delimitação do que 
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efetivamente caracterizaria tal prática, que o trabalho forçado é diferente de uma mera 

irregularidade trabalhista. 

Ademais disso, vários são os indicadores que podem ser utilizados para 

determinar quando uma situação equivale a trabalho forçado. São eles a restrição da 

liberdade de circulação, retenção de salários ou de documentos de identidade, violência 

física ou sexual, ameaças e intimidações, dívidas fraudulentas que os trabalhadores não 

conseguem pagar, entre outros. (OIT, 2019). 

Diante do exposto, considera-se imprescindível a análise de modernas 

modalidades escravocratas que têm dificultado ainda mais a identificação por parte das 

autoridades fiscalizadoras devido à peculiaridade inerente à dinâmica da realidade social. 

É o que será adiante abordado. 
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3 A ESCRAVIDÃO MODERNA: TRÊS NOVAS FORMAS DE EXPLORAÇÃO 

 
Conforme esclarecido no capítulo inicial, a escravidão hoje está presente na 

sociedade brasileira camuflada em formas sutis de repressão ao trabalhador. 

Acresce-se ainda o fato de que, recentemente, foi feita uma atualização na 

Legislação Trabalhista, com a publicação da Lei nº 13.467 de 2017, que, de tão flexível, 

conforme restará demonstrado adiante, retirou alguns direitos antes assegurados aos 

trabalhadores e, como consequência, aumentou a dificuldade enfrentada na identificação 

e erradicação da exploração da mão de obra escrava. 

Além disso, a pobreza e o analfabetismo, catalisadores da cultura 

escravocrata no mundo, ainda assolam o país que, apesar de ser detentor de grande 

riqueza, possui enorme déficit na distribuição de renda e na disseminação do ensino 

profissionalizante. 

Apesar de existirem leis que criminalizam algumas formas de exploração, a 

deficiência do quadro legislativo brasileiro ainda é um grande problema. 

Dessa forma, hoje, várias são as maneiras por meio das quais pessoas 

vulneráveis são exploradas. Para exemplificar e possibilitar a compreensão da 

problemática resultante desta cultura enraizada na sociedade brasileira, far-se-á uma 

explanação acerca de três modernas e peculiares formas de exploração. 

 

3.1 OS VENEZUELANOS NO BRASIL 

 

Desde 2013, a Venezuela tem passado por grave crise econômica e política. 

Em decorrência disso, apesar de ser o país detentor da maior reserva de petróleo e gás 

natural do mundo se tornou ponto de origem de enorme fluxo migratório para os países 

vizinhos, principalmente para o Brasil. 

Com o agravamento da crise, em 2015, a evasão aumentou e, desde então, 

mais de cento e setenta mil pessoas migraram em busca de refúgio no Brasil que, em 

decorrência disso, estreou na lista global dos países que mais acolhem o fluxo de 

refugiados, ocupando o sexto lugar no ranking. (THOMAS, 2019). 
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A carência enfrentada pela sociedade venezuelana se caracteriza pela falta 

de recursos básicos como alimentação, segurança e saúde, fazendo com que famílias 

inteiras migrem em busca de sobrevivência, e, em decorrência disso, submetam-se às 

mais degradantes e precárias situações. 

Ao chegarem ao Brasil, sem fluência no idioma local, muitos dos refugiados 

enfrentam problemas na obtenção de documentação para legalização da estadia no País 

e acabam habitando acampamentos em locais a céu aberto, sem alimentação ou higiene 

devido à incapacidade de ingresso no mercado de trabalho. 

Muitos dos imigrantes venezuelanos são profissionais com o nível superior 

concluído, como médicos, advogados e engenheiros, que chegam ao Brasil e passam a 

mendigar pela obtenção de qualquer oportunidade de trabalho informal que lhes 

possibilite a sobrevivência. 

Nesse contexto de miséria e desespero, sutilmente, a escravidão aparece 

disfarçada de generosidade, quando os brasileiros “acolhem” os estrangeiros e lhes 

oferecem trabalho em situações desumanas. 

Em 2018, vários foram os casos de exploração aos refugiados venezuelanos 

devido à situação de vulnerabilidade em que chegam ao Brasil. Com medo de serem 

mandados de volta ao país natal, muitos preferem abrir mão da dignidade para manter-

se em território brasileiro. 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) tem atuado e tentado amenizar a 

situação destes imigrantes, uma vez que são inúmeros os relatos de discriminação, 

exploração, trabalho escravo, trabalho infantil, fraudes trabalhistas, falta de igualdade de 

oportunidades e até de xenofobia. (MATOS; DAROIT, 2018). 

A escravidão, agora sem correntes ou açoites, sem a necessidade de 

comercialização da mão de obra ou qualquer distinção de idade, cor e gênero, se 

sustenta na necessidade de sobrevivência dos imigrantes, na dificuldade de fiscalização 

diante da falta de documentação dos refugiados e no desespero pela obtenção de 

qualquer remuneração para ajudar os familiares que ainda residem no país de origem 

sob o domínio da crise. 

Em abril de 2018, pelo menos 10 (dez) venezuelanos foram resgatados no 

Estado de Roraima, todos eles vivendo em alojamentos sem água potável, recebendo 
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salários muito abaixo do mínimo legal, sem direito ao gozo de descanso semanal e até 

tendo os salários retidos para assegurar a permanência no emprego. (MARCHAO, 2018). 

Ainda em 2018, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho resgataram mais 

três imigrantes refugiados da crise, em Roraima, trabalhando na construção de uma casa, 

em condições análogas à de escravos. A situação foi enquadrada dessa forma porque 

os trabalhadores dormiam em barracos improvisados construídos com madeira e lona a 

poucos passos da obra, sem acesso a água potável, sem banheiros, com um fogão 

improvisado em que utilizavam uma lata para preparar o alimento, com o pagamento 

parcialmente retido e mediante a realização de descontos para que os empregados 

custeassem as ferramentas de trabalho. (MAGALHÃES, 2018). 

Além dessa operação, no mesmo ano, foram encontrados venezuelanos em 

situações ainda mais degradantes. Dessa vez, o empregador explorava a mão de obra 

em jornadas excessivas, sem qualquer descanso, com salário muito abaixo do mínimo 

legal e que só era pago quando os imigrantes tinham que ir visitar a família no país natal. 

Além disso, segundo os resgatados, não tinham o direito de pedir demissão. 

(MAGALHÃES, 2018). 

Em Juazeiro do Norte, cidade do interior do estado do Ceará, também no ano 

de 2018, foi resgatada uma imigrante que era explorada como escrava por uma família. 

Nesse caso, a escravidão se dava para o trabalho doméstico. Segundo o Ministério 

Público - MP, o local onde a empregada era mantida era sujo, a alimentação que lhe era 

fornecida era precária, não lhe era oportunizada higienização e os seus documentos 

foram retidos para evitar fugas. As ameaças feitas pelos empregadores lhe mantinham 

“presa”. (MELO, 2018, on line). 

Na denúncia fornecida pelo Ministério Público Federal, foi relatado que, ao 

chegar à cidade dos patrões, a vítima que havia recebido oferta de trabalho doméstico 

com remuneração equivalente a um salário mínimo, passou a trabalhar todos os dias da 

semana, sem direito a descanso, assinatura de CTPS e salário.  

Além disso, a jornada de labor iniciava às 6 horas da manhã na residência da 

empregadora e, após, ainda sem se alimentar, era levada à Chácara da família para 

limpar o jardim e aguar as plantas. Neste local, o portão era trancado para que não 

pudesse sair, e tinha que passar todo o dia limpando o terreno. Acresce-se ainda o fato 
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de que não tinha acesso ao interior da casa da chácara, que permanecia trancada.  

Enfatiza ainda o Órgão denunciante que, como não tinha direito ao café da 

manhã, para não ficar com fome, alimentava-se de mangas existentes na chácara. 

Somente o almoço era-lhe fornecido e, ao final do dia, era buscada na chácara e 

retornava para casa da exploradora, onde prosseguia com as atividades domésticas. 

Prosseguindo com os relatos da situação deplorável em que a venezuelana foi 

encontrada no interior do Ceará, o Parquet acrescentou à denúncia que, durante os 3 

meses em que foi submetida a trabalho em condições análogas à de escravo, a vítima 

era mantida trancafiada, sem acesso a telefone, internet ou qualquer outro meio de 

comunicação, inclusive contato externo, razão porque não tinha como socorrer-se sequer 

de vizinhos.  

Na residência em que trabalhava, dormia de rede em uma biblioteca que fazia 

às vezes de quarto, mas seus pertences eram guardados em sacolas e mochilas 

dispostos em um corredor da casa, os quais, certa vez, foram revirados e retirados seus 

documentos, a fim de evitar qualquer possível fuga. 

A toda a humilhação já narrada, acresce-se o fato de que a venezuelana era 

proibida de usar o banheiro residencial para fazer suas necessidades fisiológicas ou até 

mesmo escovar os dentes e, constantemente, recebia ameaças de que, devido à sua 

incompetência, seria deportada para o país de origem.  

Todos os detalhes da narrativa feita pelo Ministério Público podem ser 

encontrados em recente decisão, datada de 22 de janeiro de 2020, em que o Juiz Fabrício 

de Lima Borges, da 16ª Vara Federal do estado do Ceará, nas ações de nº 0809085-

12.2018.4.05.8102 e 0808896-34.2018.4.05.8102, condenou os autores da exploração à 

qual a venezuelana foi submetida. 

Dois dos réus da ação foram condenados à pena de reclusão, inicialmente em 

regime fechado, um a dez anos e outro a nove anos e quatro meses, enquanto que o 

terceiro agente foi condenado à reclusão por quatro anos e seis meses. 

No caso mencionado acima, é possível observar rara aplicação do artigo 149 

do Código Penal brasileiro, pois as penas previstas pela legislação tendem a ser baixas 

e acabam por gerar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo a 

substituição da reclusão pela pena restritiva de direitos. 
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A condenação destacada, no entanto, consiste em uma exceção, pois as 

autoridades têm enfrentado enorme resistência na fiscalização do trabalho de 

estrangeiros no Brasil. Além disso, a escravidão de venezuelanos tem se tornado ainda 

mais preocupante devido ao evidente medo de deportação para o País em crise extrema 

e à evidente falta de conhecimento acerca da legislação brasileira que dificulta a 

realização de denúncias. 

Segundo Maurício Krepsky Fagundes, chefe da Divisão de Fiscalização para 

Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae), muitos dos resgatados desconhecem a 

proibição da própria condição. Diz-se isso porque eles não sabem, por exemplo, que não 

podem morar no mesmo local de trabalho, fazendo necessidades fisiológicas no mato, 

sem acesso a banheiro e água potável, vivendo embaixo de barracos de lona e 

preparando as refeições nesse ambiente. No entanto, a situação de extrema miséria dos 

trabalhadores, faz com que tudo isso lhes pareça normal. Muitos têm gratidão ao 

empregador que lhes oportunizou a estadia no Brasil. (MARCHAO, 2018). 

Várias das operações do Ministério do Trabalho em conjunto com o Ministério 

Público do Trabalho constatam venezuelanos vítimas de desumana exploração, mas que 

apenas temem o retorno à miséria de origem, pois a escassez de recursos no país de 

origem é tamanha que, qualquer que seja a situação à qual tenham que se submeter que 

lhes dê a mínima condição de sobrevivência, lhes parece suficiente. 

Notoriamente, a dignidade humana perde, diante da pobreza e da fome, a 

importância e a característica de indisponibilidade, colocando, não só esse, mas todo o 

arsenal de direitos humanos, que deveria ser amplamente defendido e priorizado, em 

último plano. 

A escravidão de imigrantes no Brasil é apenas uma forma por meio da qual a 

cultura escravocrata tem sido perpetuada na sociedade, ficando sob a camuflagem da 

pobreza, impossibilitando, por vezes, a identificação do que seria um trabalho digno, 

quando a fome se sobressai. 

Associado a isso, tem-se que a atual legislação vigente no país, lei nº 13.467 

de 2017, fez alterações que afetam o combate à escravidão. Apesar de não modificar a 

forma como o trabalho escravo é caracterizado, a reforma feita, em 2017, que alterou 

dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e também das Leis 6.019/74 e 
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8.036/90, por exemplo, ampliou as possibilidades de terceirização (artigo 4º-A da Lei 

6.019/74)1, a contratação de autônomos de forma irrestrita (artigo 442-B da CLT)2, e a 

possibilidade de aumentar a jornada de trabalho (artigos 59, 59-A e 59-B da CLT)3 e de 

                                                 
1 Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da 
execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito 
privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. 
(“Caput” do artigo acrescido pela Lei nº 13.429, de 31/3/2017, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 
13/7/2017, publicada no DOU de 14/7/2017, em vigor 120 dias após a publicação). 
2 Art. 442-B. da CLT - A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com 
ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta 
Consolidação.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 
3 Art. 59.  A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente 
de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. (Redação dada pela Lei 
nº 13.467, de 2017) (Vigência).  § 1º A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta por 
cento) superior à da hora normal. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência). § 2º  Poderá ser 
dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso 
de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não 
exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja 
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 
2001). § 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral 
da jornada extraordinária, na forma dos §§ 2o e 5o deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento 
das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. 
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência). § 5º O banco de horas de que trata o § 2o deste 
artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período 
máximo de seis meses.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência). § 6º É lícito o regime de 
compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no 
mesmo mês. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência).  
Art. 59-A.  Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo 
individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 
doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os 
intervalos para repouso e alimentação.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência). Parágrafo único.  
A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos 
devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados 
compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 
e o § 5º do art. 73 desta Consolidação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) 
Art. 59-B.  O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando 
estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à 
jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo 
adicional. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência). Parágrafo único.  A prestação de horas extras 
habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas.  (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 2017) (Vigência). 
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reduzir as horas de descanso (artigo 71,§ 4º CLT e artigo 611-A, III, CLT)45, criando 

condições legais que, de certa forma, banalizam as características inerentes à escravidão 

moderna. 

Diante do contexto social, econômico e político vivido atualmente pelos 

venezuelanos na terra natal, a fragilidade e flexibilidade da legislação brasileira ainda 

lhes parece a melhor opção para fugir da miséria. 

A escravidão aparece, portanto, assim como no Brasil Colonial, mais uma vez 

amparada na vulnerabilidade do trabalhador e na ganância do empregador que faz uso 

da força financeira para explorar a mão de obra de um terceiro de maneira desmedida e 

sub-humana. 

As novas formas de escravidão, portanto, apesar de terem abolido as 

correntes e os açoites, permanecem maltratando e expondo pessoas a situações 

desumanas impulsionadas pelas suas necessidades básicas, o que encaminha a 

pesquisa para mais uma forma de escravidão moderna, agora com os idosos como 

vítimas detentoras de fragilidade própria à faixa-etária. 

 

3.2 A APOSENTADORIA QUE ESCRAVIZA 

 

A escravidão, conforme já destacado, tem-se apresentado na sociedade 

moderna sempre influenciada pela situação econômica e financeira local, assim como no 

período imperial e colonial brasileiro em que as necessidades do comércio justificavam a 

exploração desmedida da mão de obra dos empregados. A grande diferença é que, hoje, 

a escravidão se camufla em gestos de caridade e acolhimento às vítimas, dificultando a 

visualização do problema. 

                                                 
4 Art. 71 da CLT- Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a 
concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo 
acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. § 4º A não 
concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a 
empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período 
suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de 
trabalho.  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência). 
5 Art. 611-A. da CLT - A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei 
quando, entre outros, dispuserem sobre: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). III - intervalo intrajornada, 
respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas;     
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Em 1888, foi regulamentado no Brasil o direito aos funcionários dos Correios 

a aposentadoria. Posteriormente, em 1923, a aposentadoria foi estendida aos ferroviários 

e, sucessivamente, a outras categorias. O objetivo da criação do benefício previdenciário 

era amparar os trabalhadores da terceira idade ou os que se tornassem inválidos ou 

ficassem incapacitados para exercer a profissão. (RIBAS, 2019). 

Em seguida, com a queda da taxa de fecundidade, desde o final da década de 

1970, a sociedade brasileira passou por um intenso processo de envelhecimento 

(ALVES, 2018). Dessa forma, tem-se que, a cada ano, gradativamente, as famílias se 

tornam menores e a consequência disso é o desamparo da terceira idade no que 

concerne ao conforto familiar.  

Com o objetivo de garantir a proteção dos direitos de pessoas com idade igual 

ou superior a sessenta anos de maneira diferenciada do restante da sociedade, 

promulgou-se a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso.  

Diante da fragilidade inerente à faixa etária, o Estatuto estabelece várias 

prerrogativas e também penalizações para possíveis crimes praticados contra pessoas 

vulneráveis devido à idade avançada.  

Na norma, em seu artigo 4º, é possível encontrar a proibição a toda e qualquer 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, bem como a todo atentado 

aos direitos dos idosos que, por ação ou omissão, lhes cause danos ou sofrimento físico 

ou psicológico.  

Além disso, a Lei tipifica, em seu artigo 99, o crime de exposição do idoso de 

forma a colocar em risco a integridade e a saúde, física ou psíquica, por meio de 

submissão a condições desumanas ou degradantes ou até lhes privando de alimentos e 

cuidados indispensáveis, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. 

A problemática, no entanto, é maior do que o que o Estatuto do idoso prevê. 

A exploração de pessoas fragilizadas pelo avançar da idade, em especial longe dos 

grandes centros urbanos, em cidades pequenas e interioranas tem tomado proporções 

alarmantes e os recursos das aposentadorias tem sido atrativo aos exploradores. 

Apesar de toda a proteção legalmente garantida às pessoas com idade a partir 

de sessenta anos, corriqueiramente, familiares e até mesmo pessoas sem qualquer 

vínculo sanguíneo, têm-se apoderado da renda dos idosos e lhes explorado a mão de 
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obra de forma desumana, expondo-os a habitações insalubres e sem alimentação digna. 

Recentemente, em meados de 2017, uma idosa de 68 anos foi resgatada em 

um distrito de Rubim, em Minas Gerais. A mulher teve o benefício previdenciário retido 

por alguém que, com a justificativa de que não poderia deixa-la sozinha e desamparada 

após a morte do marido, ofereceu-lhe moradia.  

A situação da idosa foi considerada como semelhante à escravidão. O resgate 

foi feito após uma denúncia anônima direcionada à Procuradoria do Trabalho em Teófilo 

Otoni que repassou para a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 

(Conaete) que, por sua vez, acionou Grupo Especial de Fiscalização Móvel. 

(SECRETARIA DO TRABALHO, 2017). 

Segundo a procuradora do Trabalho Juliane Mombelli, presente na ação que 

resgatou a idosa da escravidão, a doméstica é analfabeta e não sabia a quem recorrer. 

Além disso, conhecia a família empregadora há muito tempo e, quando o marido morreu, 

a patroa tirou-a do desamparo e encaminhou os documentos para receber o benefício 

previdenciário. (SECRETARIA DO TRABALHO, 2017). 

Diz-se que a exploração do trabalho da vítima era análoga ao trabalho escravo 

porque, além de não receber o salário pelo serviço prestado como doméstica da família, 

a empregadora se apropriava do dinheiro do benefício previdenciário que a empregada 

recebia devido à morte do marido e o utilizava para pagar supostas dívidas que a idosa 

contraía diariamente em um pequeno comércio da família da patroa. Acrescenta-se ainda 

que foram feitos alguns empréstimos consignados em nome da empregada. 

(SECRETARIA DO TRABALHO, 2017). 

Observe-se que no estatuto do idoso está tipificado, no artigo 104, o crime de 

retenção do cartão da conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso. 

Nesta norma, há previsão de pena de detenção de seis meses a dois anos e pagamento 

de multa. 

Ocorre que, o crime em que incorreu a exploradora corresponde a conduta 

que ultrapassa a tipificação legal de “retenção do benefício previdenciário”, devendo ser 

penalizado de maneira mais rigorosa do que a prevista no Estatuto, uma vez que 

caracteriza ofensa direta à dignidade da pessoa humana e à saúde física e psíquica da 

idosa.  
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Segundo a procuradora do Trabalho Juliane Mombelli, ao ser indagada acerca 

da situação verificada, a patroa alegou que estava fazendo um bem para a empregada, 

pois ela sequer tinha onde morar. A procuradora expõe a gravidade do caso 

acrescentando a existência de submissão psicológica da idosa que morava na casa da 

empregadora, contribuía com serviço e comprava mantimentos. (SECRETARIA DO 

TRABALHO, 2017). 

O caso não é isolado e representa cultura enraizada em grande parte da 

sociedade brasileira de exploração de pessoas que, por algum motivo, estão fragilizadas. 

Quando se trata da exploração no seio doméstico, no entanto, a fiscalização 

se torna ainda mais difícil, uma vez que há, em regra, a submissão psicológica outrora 

destacada e o empregado explorado, ao invés de temer o empregador, é grato e entende 

que a situação consiste em exercício de caridade. 

Os idosos, por representarem parcela populacional com garantia financeira 

devido aos benefícios da previdência social, têm se tornado o foco de exploração por 

pessoas mal-intencionadas que se aproveitam da fragilidade e das limitações próprias da 

idade e conquistam-lhes a confiança. 

Dessa forma, tem-se que a maior violência praticada quando da escravização 

do idoso, diferente das demais, é a psicológica, o que acaba por dificultar a identificação 

do dano e até a penalização.  

O auditor-fiscal do Trabalho e coordenador da ação que resgatou a idosa no 

interior mineiro, Geraldo Fontana Filho, ressaltou que esse tipo de situação é comum, 

com pessoas em vulnerabilidade social vivendo como agregadas e trabalhando apenas 

por teto e comida, sem salários, tanto em residências quanto em fazendas. 

(SECRETARIA DO TRABALHO, 2017). 

A sutileza com a qual se apresentam as modernas formas de escravidão, 

associada à cultura de exploração enraizada na sociedade brasileira e à falta de 

conhecimento das vítimas no que concerne à legislação que as protege torna tudo ainda 

mais complexo. 

Tal modalidade de exploração de mão de obra escrava está presente em todos 

os setores da sociedade, e mais próxima do que nunca. O grande desafio é identificar, 

diante da tênue linha existente entre todos os outros crimes socialmente conhecidos e a 
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redução a condição análoga à de escravo que ainda se apresenta para muitos como um 

“mito”, para possibilitar a penalização adequada. 

Uma vez analisada a escravidão de mais uma parcela fragilizada na sociedade 

brasileira, passa-se ao estudo da exploração do trabalho escravo em um setor um pouco 

mais amplo, mas que, também, mais se assemelha ao que historicamente se entende da 

exploração. Falar-se-á acerca do tráfico de pessoas para fins de escravidão. 

 

3.3 O TRÁFICO DE PESSOAS  

 

Em uma breve análise histórica da Legislação Internacional tem-se que, em 

especial a partir de 1814, data marcada pela edição do Tratado de Paris (entre Inglaterra 

e França), vem ocupando-se em árdua luta contra o tráfico de pessoas, à época 

representado apenas pelos negros que eram objeto de comércio para a escravidão.  

Sucessivamente, várias foram as tratativas no mesmo âmbito mundial, 

valendo-se ressaltar o esforço diplomático que culminou na Convenção Firmada pelas 

Sociedade das Nações, em 1926, reafirmada pela ONU em 1953. Para esta norma, 

tráfico de escravos compreendia todo ato de captura, aquisição ou cessão de um 

indivíduo para vendê-lo ou trocá-lo e, em geral, todo e qualquer ato de comércio ou 

transporte de escravos. Além disso, o texto especificou que escravidão se trata de estado 

ou condição de um indivíduo sobre o qual se exerce o direito de propriedade. 

Notoriamente, tinha-se uma norma ainda frágil e distante da realidade do 

tráfico de pessoas a nível mundial, necessitando ainda de um aumento considerável no 

foco do que seria, de fato, a escravidão nos tempos de hoje, conforme já amplamente 

demonstrado. 

Em 1956, a Convenção de Genebra ampliou o conceito de escravidão, agora 

abrangendo a servidão por dívidas; o casamento forçado da mulher em troca de 

vantagens econômicas para terceiros; a entrega, onerosa ou não, de uma mulher casada 

a terceiro por seu marido, sua família ou clã; a entrega, onerosa ou não, de menores de 

18 anos para exploração; etc. Desta vez, também se tipificou, expressamente, a conduta 

de transporte de escravos para outros países. 
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A evolução da tipificação penal do tráfico de pessoas foi gradativa e marcada 

por peculiaridades que apenas se justificam pelo contexto histórico da atividade. Por 

exemplo, em 1904, ainda na tentativa de proibir o tráfico internacional de seres humanos, 

firmou-se o Acordo para a Repressão ao Tráfico de Mulheres Brancas (em 1910 

convolado em Convenção) e, sequencialmente, a Convenção Internacional para 

Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças (1921), a Convenção Internacional para 

Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores (1933), o Protocolo de Emenda à Convenção 

Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças e à Convenção 

Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores (1947) e a Convenção e 

Protocolo Final para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio (1949). 

Observe-se que a sucessão histórica acima destacada se iniciou com a 

proteção às mulheres europeias, apenas passando a conceituar tráfico e exploração 

sexual como infrações puníveis em 1910. 

Apenas em 1999, a Assembleia Geral da ONU criou um comitê 

intergovernamental com o objetivo de elaborar instrumento para abordar integralmente 

os aspectos relativos ao tráfico de pessoas.  

Aprovou-se, em 2000, o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional (Protocolo de Palermo) que, no artigo 3º definiu 

o tráfico de pessoas como sendo o recrutamento, transporte, transferência, alojamento 

ou acolhimento de pessoas por meio de ameaça ou uso de força ou qualquer outra forma 

de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou situação de vulnerabilidade ou 

entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de 

alguém que tenha autoridade sobre outra, para fins de exploração. 

O mesmo texto ainda define exploração como sendo da prostituição de outrem 

ou outras formas de exploração sexual, os trabalhos ou serviços forçados, escravatura 

ou qualquer prática similar, servidão ou remoção de órgãos. 

O Protocolo de Palermo acolhe, expressamente, a preocupação da 

Convenção Interamericana acerca do Tráfico Internacional de pessoas com propósitos 

ilícitos, neles compreendidos, dentre vários outros, a exploração sexual e a servidão. 

O Brasil, apenas em 12 de março de 2004, ratificou referido Protocolo, no 

entanto, até 2016, quando da promulgação Lei nº 13.344 que tipificou categoricamente o 
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tráfico, nos termos do Protocolo ratificado, com finalidade de remoção de órgãos, 

submissão a trabalho análogo ao de escravo, adoção ilegal ou exploração sexual, ainda 

incorria em grave falha na tipificação do tráfico interno ou internacional de indivíduos, pois 

apenas previa a conduta quando para fins de prostituição, restando silente quanto aos 

demais objetivos da compra e venda de pessoas.  

Diz-se isso porque, além da grave omissão quanto a todos os demais objetivos 

dos traficantes, o Código Penal Brasileiro ainda restava omisso quanto ao efetivo 

combate à exploração sexual. 

Ademais disso, interposição existente entre o tráfico humano e a escravidão 

moderna, bem como a interdependência e inter-relação entre esses dois termos, consiste 

em tema que exige vasto estudo, pois a exploração do trabalho escravo é uma das 

principais finalidades do mercado clandestino caracterizado pelo tráfico de pessoas 

(NOGUEIRA et al, 2019). 

Em pleno século XXI, tem-se observado que o ser humano ainda é tratado 

como mercadoria. O tráfico humano, ou simplesmente a comercialização de pessoas, 

consiste em mais uma modalidade de exploração que se aproveita das dificuldades 

resultantes da vulnerabilidade socioeconômica e pode se dar dentro do território nacional 

ou até internacionalmente. 

Por vulnerabilidade das vítimas do tráfico, Carneiro (2019) destaca que 

consiste na exata circunstância pessoal em que alguém se encontra que acaba por não 

ter escolha de sobrevivência mais viável e digna, senão aceitar a proposta apresentada 

pelo traficante, por mais abusiva e ultrajante que pareça. 

A autora ainda chama a atenção para o fato de que a situação das vítimas não 

se confunde subalternidade, pois a situação que leva alguém a submeter-se ao tráfico é 

criada por questões sociais e institucionais que levam ao desrespeito dos direitos 

fundamentais do traficado, responsabilidade da qual jamais poderia se eximir o grupo 

dominante que se aproveita do cenário.  

A grande peculiaridade desse comércio é justamente no que se refere ao 

objeto negociado que, diferentemente do que se costuma comercializar no “mercado 

negro”, tende a perpetuar-se no quadro de exploração. 

Diz-se isso porque a pessoa comercializada não pode simplesmente ser, como 
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os outros objetos ilícitos, apreendido, incinerado ou descartado, por exemplo. Desta 

forma, fala-se em um ramo de mercado que se torna atraente diante da grande 

lucratividade que dele resulta ante a possibilidade de reiteração. 

Acresce-se ainda o fato de que se torna impossível falar em consentimento 

válido do sujeito traficado devido ao já mencionado estado de vulnerabilidade gerado 

pelas circunstâncias pessoais que o permeiam (CARNEIRO, 2019). 

Em relatório elaborado pela Organização Internacional do Trabalho - OIT 

(2005), constatou-se que a comercialização de pessoas rende, anualmente, cerca de 

31,6 bilhões de dólares, o que a torna mais rentável, inclusive, do que o tráfico de drogas 

e de armas. 

Cunha (2019) ressalta números alarmantes ao enfatizar que o tráfico de seres 

humanos afeta, hoje, 137 países e atinge uma média de 2,5 milhões de pessoas no 

mundo inteiro, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). 

Acresce-se a isso o fato de que alimenta, além da exploração de mão de obra escrava, 

redes internacionais de prostituição, muitas vezes ligadas a roteiros de turismo sexual. 

Percebe-se que o tráfico de gente vai muito além do que se entende por 

escravidão moderna, no entanto ambos estão intimamente ligados, pois, onde há 

exploração de mão de obra escrava, há tráfico de pessoas, conforme bem destacado 

pelo historiador, já anteriormente citado, Costa e Silva (2019) o transporte da vítima para 

um lugar distante da sua terra natal faz-se imprescindível para a segurança da prática 

escravocrata. 

Além disso, é sempre válido ressaltar que da prática deste tipo de trabalho 

resulta inevitavelmente a violação aos direitos humanos, em especial à dignidade da 

pessoa humana e a privação da liberdade da vítima. 

O comércio de pessoas, hoje tipificado no artigo 149-A do Código Penal 

Brasileiro, seja para remoção de qualquer parte do corpo, para servidão, escravidão, 

adoção ilegal ou exploração sexual, tem sido uma conduta muito presente em todo o 

mundo capitalista, enquanto que a identificação e erradicação do crime ainda representa 

um desafio para as autoridades. 

A conduta então tipificada no Código Penal Brasileiro como tráfico de pessoas, 

quando comparada ao tráfico de drogas ilícitas ou até mesmo de armas, destaca-se pela 
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utilização de métodos mais cruéis e também pela notória complexidade do ato, 

afrontando a própria condição humana, o que a torna demasiadamente gravosa (ANJOS; 

ABRÃO, 2013). 

Diz-se que o crime de compra e venda de seres humanos se sustenta sob três 

pilares: o aliciamento, o deslocamento e a exploração. Referidos pilares representam 

etapas do comércio e facilitam a caracterização do tráfico.  

Sabe-se que a comercialização de seres humanos constitui a combinação 

destes três elementos que evidenciam as ações de mobilidade, os meios de exercícios 

de poder sobre a vítima e a finalidade do crime (ANJOS; ABRÃO, 2013). 

O tráfico de pessoas é, atualmente, tido como uma das mais graves formas de 

violação aos direitos humanos, uma vez que resulta da coisificação do ser humano e se 

dá por meio da privação da liberdade, da autonomia e da frustação ao projeto de vida 

das vítimas, compreendendo, assim, uma questão social e econômica de grande 

complexidade.  

Segundo a jornalista Siqueira (2013) a ONU considera que o tráfico humano é 

o pior desrespeito aos direitos inalienáveis da pessoa humana, pois a vítima tem 

comprometida a identidade pessoal, sendo “coisificada”.  Fala-se em desconstrução da 

identidade humana. 

Acrescenta ainda, Siqueira (2013), que o tráfico de pessoas é causa e 

consequência de violações aos direitos humanos, uma vez que explora a pessoa 

humana, degrada sua dignidade e limita sua liberdade. 

A forma de exploração ora estudada se destaca em meio às outras já 

abordadas nesta pesquisa por resultar em problemas ainda mais completos do que a 

escravidão moderna, além de criar uma extensa rede de exploração que viola valores 

democráticos espalhados na Constituição Federal, como a cidadania e a dignidade 

humana. 

Não se fala mais em preconceitos ou distinções causadas pela diferente 

nacionalidade ou pela avançada idade, mas em uma forma de exploração à qual todos 

estão expostos diariamente e que sustenta um enorme e lucrativo mercado mundial. 

Identificar o crime é, no entanto, ainda mais difícil do que parece, pois as 

vítimas podem estar em qualquer lugar, e o único fator em comum entre elas costuma 
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ser a vulnerabilidade socioeconômica e a vontade de “melhorar de vida”. 

O principal agente do tráfico de pessoas atualmente conhecido no Brasil é a 

figura do intermediário, denominado gato ou coiote. Trata-se do aliciador, principal 

responsável pela seleção e entrega da mercadoria humana. A pessoa que intermedeia a 

relação trabalhista no intuito de exonerar o explorador final de qualquer responsabilidade 

ou vínculo com a conduta praticada. Para a concretização da intermediação do serviço 

pelo coiote, são feitos adiantamentos em dinheiro e promessas de melhoria de vida. Por 

fim, ao ser entregue, a mercadoria possui dívidas altas que a prende ao serviço, além de 

sofrer ameaças e agressões físicas e psicológicas que gerarão sequelas eternas. 

 Pode-se afirmar ainda que o modelo de globalização instituído atualmente do 

mundo capitalista é o grande propulsor do crime ora estudado, pois dele resulta a má 

distribuição de riquezas e a consequente miséria impulsionadora de todas as formas de 

exploração. 

Segundo Soares (2013), com a vivência de situações reais de mácula aos 

direitos humanos por meio da comercialização de gente, observou-se ser imprescindível 

a diferenciação do tratamento de acordo com a finalidade do tráfico, pois as medidas de 

prevenção, resgate e acolhimento das vítimas, bem como de punição dos criminosos 

variam a depender do objetivo imposto à mercadoria e da forma de apropriação pelo 

perpetrador. 

A escravidão tem-se posto diante dos olhos de todos os brasileiros em suas 

mais variadas formas, sempre impulsionada pelas dificuldades financeiras e sociais, já 

não se podendo falar em raça, cor ou etnia, inclusive porque o Brasil possui a população 

resultante de miscigenação. 

Por meio do tráfico, mulheres, homens, idosos e crianças de todo o mundo 

são retirados de seus lares e transportados ilegalmente para lugares longínquos. Muitos 

morrem antes mesmo de serem resgatados. Na situação em que são colocados, tornam-

se ainda mais expostos, sofrem agressões e ameaças constantes. (REPÓRTER BRASIL, 

2019).  

A escravidão continua a interromper vidas e tem-se tornado ainda mais 

preocupante devido à proporção que ela tem adquirido, além da abrangência e da 

consequente dificuldade de erradicação.  
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A escravidão, em todas as suas modernas formas já citadas e explanadas, 

repercute hoje em todas as áreas da sociedade, exigindo maior aprofundamento nas 

searas da legislação, posto que repercute penal, trabalhista e civilmente na vida dos 

brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil. Desta forma, apenas com uma atuação 

conjunta tornar-se-á possível abranger toda a complexidade em que consiste o tema. 
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4 VAZIO LEGISLATIVO 

 

Cientes de que as normas e leis têm um papel fundamental para reger a vida 

em sociedade mediante o estabelecimento de condutas necessárias ao desenvolvimento 

coletivo, desde a colonização portuguesa, quando foram impostos costumes, religião e 

princípios sobre os nativos, por diversas vezes, a comercialização e exploração da mão 

de obra de seres humanos deteve a atenção dos “legisladores”. 

Como é sabido, regras possuem papel fundamental na manutenção da ordem 

social. Além disso, o Direito nasce essencialmente dos costumes que retratam práticas e 

usos comuns do povo. Desta forma, no decorrer dos anos, conforme será observado 

adiante, várias foram as alterações legais propostas e aplicadas na sociedade brasileira. 

Em pleno século XXI, no entanto, consoante se observou nos capítulos 

anteriores, ainda é possível observar ampla resistência na efetiva extinção da prática 

escravista, remetendo-se ao fato de que, por mais que a legislação tenha tentado 

acompanhar a evolução da sociedade, ainda não alcançou o seu objetivo primordial de 

proteção à dignidade humana. 

Trata-se de uma chaga que assola toda a sociedade brasileira e que merece 

destaque em face de suas características e dos bens jurídicos envolvidos, especialmente 

a liberdade e a dignidade humana.  

Não se pode olvidar, no entanto, que é mediante a liberdade que o homem 

dispõe da possibilidade de coordenar os meios necessários à realização de sua felicidade 

pessoal. Além disso, a liberdade da pessoa constitui em forma precípua de liberdade 

como conquista humana, opondo-se diretamente ao estado de prisão ou escravidão, 

posto que legalmente praticada por centenas de anos no mundo inteiro. (GOULART, 

2006). 

Para possibilitar a compreensão da maneira por meio da qual o legislador 

brasileiro tem abordado a problemática, passa-se à exploração do viés jurídico-legislativo 

que permeia o instituto da escravidão. 

 

 

 



51 
 

 
 

4.1 EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO PENAL 

 

Nos primórdios da colonização brasileira, como já destacado no capítulo 1, a 

mão de obra dos escravos representava a base da economia colonial. Neste período, 

observa-se que a Legislação local incentivava referida prática. 

Poucos são os registros deste dito período negro da história do Brasil, uma 

vez que, historicamente, sabe-se que Rui Barbosa, vice chefe do Governo Provisório e 

ministro da Fazenda, assinou, em 14 de dezembro de 1890, despacho determinando a 

destruição dos documentos referente à escravidão. 

A atitude do advogado, jornalista e político responsável por apagar parte desta 

fase histórica da nação pautou-se na necessidade de fazer desaparecer toda e qualquer 

lembrança do instituto e, segundo Godoy (2015), é justificada pelo contexto no qual vivia, 

quando a ameaça reacionária era constante, uma vez que os senhores não aceitaram a 

perda do patrimônio e exigiam recompensas. A queima dos arquivos impossibilitaria a 

identificação do dono de cada escravo liberto e, consequentemente, extinguiria o 

fundamento do pleito “indenizatório”. 

De toda sorte, em cerca de 400 anos, foi trazido para o Brasil um número 

bastante elevado de escravos africanos, e a legislação penal acerca do tema acabou por 

subdividir-se em dois períodos distintos: antes e depois da independência do Brasil. 

Em uma análise histórica das normas escravistas, observar-se-á que na 

primeira fase, antes da independência brasileira, o legislador seguia orientação no 

sentido de manter o estado existente sem o objetivo de libertar os escravos efetivamente. 

Já no segundo período, o panorama se apresenta de forma diferente, seguindo outro 

rumo, sob a influência das contingências da política internacional. 

Para falar, no entanto, da evolução da proteção penal dos escravos, 

imprescindível se faz uma análise acerca dos poucos registros das normas escravistas 

anteriores às Leis abolicionistas, além de uma explanação acerca destas últimas que 

representaram as primeiras ideias contrárias à escravidão e que surgiram sob a influência 

do pensamento Iluminista do século XVIII.  

Bandecchi (1971) apresentou, no Simpósio nacional dos Professores 

Universitários de História, realizado em Goiânia em 1971, trabalho intitulado “Legislação 
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básica sobre a escravidão africana no Brasil”, no qual ressaltou alguns registros Legais, 

como o alvará de 29 de março de 1549, período que marcou o início da colonização 

portuguesa no território brasileiro, que autorizava os senhores de engenho a importarem 

até 120 escravos de Guiné e da ilha de São Tomé, para cada engenho que estivesse 

funcionando. 

No mesmo trabalho, o estudioso menciona normas como o Alvará de março 

de 1682 que determinava que fossem dominados com gente armada os negros fugidos 

para o sertão; e a Carta Régia de 17 de março de 1693, ordenando ao governador do 

Maranhão que tomasse providências para que os escravos não morressem sem os 

últimos sacramentos. 

Em 20 de fevereiro de 1696, expediu-se um alvará declarando que: 

 

sendo presente o demasiado luxo das escravas no Brasil e devendo evitar-se 
êsse excesso e o mau exemplo que dêle podia seguir-se, el rei era servido 
resolver que as escravas de todo o Brasil em nenhuma capitania pudessem usar 
vestidos de sêda, de cambraia ou holandas, com rendas ou sem elas, nem 
também de guarnição de ouro ou prata nos vestidos. 

 

Observe-se que diversos detalhes relacionados aos escravos eram 

disciplinados legalmente, uma vez que representavam grande parte do patrimônio local. 

Desta feita, sequencialmente, várias normas foram assinadas, todas com a 

temática a respeito da cultura escravocrata, dentre elas, a lei que disponha a respeito os 

direitos sobre a entrada de escravos africanos no Brasil (10 de junho de 1699), da 

possibilidade de liberar os escravos aos sábados (31 de janeiro de 1701), e, em especial, 

normas acerca das punições aos escravos fugitivos. 

O conjunto de normas de natureza penal previa penalidades que variavam 

desde a marcação da pele do escravo com um “F” nas espáduas (alvará de 3 de março 

de 1741) até as mais variadas formas de crueldades, como açoites e torturas. 

A luta contra a escravidão se intensificou quando o Brasil firmou compromisso 

com a Inglaterra (em 1827) de que colocaria fim no tráfico de negros. 

No código criminal de 1830, evidenciou-se a ruptura com a ritualística flagelar 

das Ordenações Filipinas que antes norteavam o direito brasileiro. Tem-se então uma 
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legislação mais moderna e com tendências liberais, mas que ainda aplicava a pena de 

morte aos negros insurgentes, pois o artigo 113 indicava que, no momento em que se 

reunissem vinte ou mais escravos para haverem por meio da força sua liberdade, aos 

cabeças destinava-se a sorte do grau máximo: a forca. 

Em 7 de novembro de 1831, em notória evolução, o país se comprometeu a 

eliminar o comércio escravista por meio de lei que estabeleceu que todos os escravos 

que entrassem no território brasileiro, vindos de fora, ficavam livres. A exceção prevista 

era unicamente no que dizia respeito aos negros matriculados no serviço de 

embarcações pertencentes a um país onde a escravidão fosse permitida, enquanto 

empregados nos serviços das mesmas embarcações, e os que fugissem do território, ou 

embarcação estrangeira, os quais seriam entregues aos senhores que os reclamassem, 

e deportados para o país de origem. 

Verifica-se que o que antes representava a principal fonte de renda do território 

agora se tornara objeto de repressão estatal. As restrições legislativas trazidas às 

punições impostas aos escravos passaram a ser alteradas gradualmente. 

Em julho de 1835, assinou-se Lei que estabelecia penas imediatas apenas aos 

escravos que atentassem contra a vida de seus senhores. Sucessivamente, as normas 

apresentaram a previsão de punições a serem impostas aos traficantes. 

No Código Criminal, no entanto, ainda se encontrava a pena de morte como 

subterfúgio para prender a sociedade e, em especial, os escravos diante da aristocracia 

legisladora.  

Segundo Santos (2010), o ápice das leis que aplicavam crueldade nos 

castigos ocorreu em 10 de junho de 1835, quando os escravos passaram a ter para si 

um código de leis apartado do restante da sociedade, falava-se em um “Código Negro”. 

A partir de então, o foco das discussões sobre a aplicação da pena de morte se inseria 

unicamente no universo escravocrata. 

Sucessivamente, no entanto, diante da pressão inglesa, diversas normas 

buscaram a abolição da escravatura. Desta forma, válido destacar a promulgação do Bill 

Aberdeen, que permitiu que a marinha britânica aprisionasse qualquer navio negreiro e 

julgasse os traficantes presos. 

Ressalta-se também a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz (em 1851) que 
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estabeleceu que as embarcações brasileiras, encontradas em qualquer parte, e as 

estrangeiras, encontradas nos portos ou mares territoriais brasileiros, tendo escravos a 

bordo ou já desembarcados, seriam apreendidas e consideradas importadoras de 

escravos; da Lei do Ventre Livre (em 1871), estabelecendo que estariam livres os filhos 

de escravos que nascessem a partir da data da publicação da lei; a Lei dos Sexagenários 

(em 1885), segundo a qual os escravos maiores de 60 anos, completos antes e depois 

da data em que entrasse em execução a lei, estariam livres, no entanto ficariam obrigados 

a título de indenização pela sua alforria, a prestar serviços pelo espaço de três anos aos 

seus senhores; e a Lei Áurea (em 1888) que enfim colocou termo ao exercício da 

propriedade sobre pessoas. 

Veja-se que as normas publicadas entre 1851 e 1888 possuíam caráter 

abolicionista e atuaram, gradativamente, na reinserção social dos anteriormente 

marginalizados. Além disso, todas as Leis que previam penalidades crudelíssimas foram, 

enfim, extintas com a Constituição Republicana de 1891. 

Observada a evolução penal do instituto estudado, patente destacar que as 

normas abolicionistas atuaram significativamente para o desenvolvimento do 

pensamento do legislador contemporâneo, pois aos poucos se reconheceu a 

humanidade de seres até então considerados e tratados como animais. 

O Direito Penal, disciplina que atualmente regula o exercício do poder punitivo 

do Estado e que tem como pressuposto de ação a prática de delitos e, como 

consequência, a aplicação de penalidades, sofreu notória evolução com o passar dos 

anos e merece especial atenção no que concerne à criminalização da prática escravista. 

O exercício de propriedade sobre seres humanos ainda esteve em pauta no 

Congresso brasileiro por vários anos. Em 1940, o Código Penal previu o crime de plágio 

que consistia em reduzir alguém a condição análoga à de escravo. 

De acordo com a previsão legal, reduzir alguém a condição similar à de um 

escravo correspondia a um tipo específico de “sequestro” ou “cárcere privado” associado 

à imposição de maus-tratos ou à prática da violência. 

Observe-se que o modelo de conduta proibida era baseado em processo 

comparativo, sem o qual não se conseguia chegar à definição exata do delito praticado 

(NUCCI, 2006). Desta forma, fazia-se imprescindível que se conhecesse a condição de 
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vida dos escravos para possibilitar a aferição do contexto em que se encontrava a vítima 

do crime. 

A problemática então enfrentada se encontrava justamente no enquadramento 

da prática na figura típica, pois a condição reconhecidamente tida como digna de um 

escravo pressupunha a utilização de correntes e grilhões, além da total restrição de 

liberdade e sujeição, diferindo sobremaneira do contexto contemporâneo da exploração.  

Notório que, 52 anos após a promulgação da Lei Áurea, a prática escravista 

ainda afligia a população e permanecia sendo pauta de acirradas discussões no 

Congresso da antiga colônia lusitana. 

Consoante anteriormente mencionado, apenas em 1995 o Brasil reconheceu, 

perante o Comitê de Direitos Humanos, a existência de trabalho forçado em seu território, 

diz-se isso porque, até então, o próprio autor do anteprojeto do Código Penal de 1940, 

Nelson Hungria, negava a perpetuação da prática no território nacional (HADDAD, 2013). 

Apenas em 11 de dezembro de 2003, por meio da promulgação da Lei 10.803, 

o Congresso Nacional enfim apresentou uma tipificação mais moderna e condizente com 

a realidade das condutas atualmente praticadas. 

A partir de então, o trabalho escravo, ou em condição análoga, caracteriza-se 

pela sujeição do trabalhador a empregador, tomador dos serviços ou preposto, 

independentemente de consentimento, a relação mediante fraude, violência, ameaça ou 

coação de quaisquer espécies.  

Além disso, para a caracterização do trabalho escravo, ou em condição 

análoga, são irrelevantes o tipo de trabalho e o local onde ele é prestado, bem como a 

natureza temporária ou permanente do serviço. 

A nova redação dada ao artigo 149 do Código Penal passou então a dispor 

nos seguintes termos: 

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

 

Com a alteração do artigo, observa-se que se passou de um tipo penal “aberto” 

para um tipo penal “fechado”, uma vez que agora se apresentam categoricamente as 

condicionantes para a consecução do fim almejado.  

Acresce-se a esta inovação legal, a alteração feita também no artigo 207 do 

Código Penal que prevê, com a nova redação dada, que quem recruta, alicia ou 

transporta trabalhadores para atender estabelecimento onde o trabalhador venha a ser 

submetido a trabalho escravo, ou a condição análoga também se sujeita às penalidades 

nele previstas, independentemente das penalidades previstas na Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT. 

A atualização datada de 2003 foi de suma importância para o enquadramento 

da conduta típica peculiar que hoje se verifica na prática escravista. Na mesma 

legislação, verificou-se o aumento da extensão da penalização ao empregador 

condenado em decorrência da utilização do trabalho escravo (ou em condição similar), 

uma vez que ao explorador restou expressamente proibida a concessão de benefícios e 

incentivos fiscais e creditícios pelo poder público, direta ou indiretamente, ou por meio de 

agentes financeiros. Vetou-se também a participação dos criminosos em processos 

licitatórios.  

Também foi alterado o artigo 18 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973 que 

estatui as normas reguladoras do trabalho rural. De 2003 em diante, previu-se a punição 

do empregador rural com multa de 10 (dez) salários-mínimos por trabalhador 

escravizado. Expressamente restou impedido, por exemplo, o recrutamento mediante 

fraude ou cobrança de qualquer dívida do trabalhador, a subtração da livre manifestação 

de vontade do trabalhador quanto às condições de trabalho que lhe forem propostas, a 

imposição de maus-tratos ou sofrimento degradante ao trabalhador e o ato de dificultar o 

rompimento do vínculo de trabalho mediante ameaça, violência ou privação de direitos 
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individuais ou sociais, por qualquer outro meio. 

Nitidamente constata-se que o tipo penal evoluiu no decorrer dos anos, e a 

busca pela proteção à liberdade como bem jurídico essencial ao ser humano é constante. 

Segundo Prado (2013), o Código Penal representa uma seleção feita pelo Legislador dos 

bens especialmente relevantes para a vida social que, por este motivo, merecem a tutela 

penal. 

Tem-se hoje, na sociedade brasileira e, em especial, no Congresso, uma 

preocupação patente com a proteção da dignidade humana que, conforme destaca 

Siqueira Junior e Oliveira (2010), consiste no mais importante fundamento constitucional 

da República Federativa do Brasil, posto que dela decorre todo o raciocínio jurídico 

interpretativo. 

Acresce-se ainda, por oportuno, o que preleciona Prado (2013), posto que 

considera ser possível asseverar que a dignidade da pessoa humana pode assumir 

contornos de verdadeira categoria lógico-objetiva ou lógico-concreta, inerente ao homem 

enquanto pessoa, uma vez que é um atributo ontológico do homem como ser integrante 

da espécie humana. 

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, tem como fundamento a 

dignidade da pessoa humana e como objetivos fundamentais a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária com a erradicação da pobreza e a redução das 

desigualdades sociais e regionais. 

A todas as normas nacionais expostas, soma-se uma série de tratados e 

convenções, já mencionadas no capítulo anterior, que norteiam o legislador brasileiro 

pois visam proteger a liberdade do cidadão. 

No entanto, apesar dos avanços reconhecidos na tipificação penal da conduta 

e do notório engajamento na busca da erradicação da prática escravocrata, ainda são 

muitos os obstáculos a serem enfrentados pela sociedade e, em especial, pelos 

legisladores, uma vez que se pode falar ainda em notório “vazio legislativo” no que 

concerne à descrição e ao enquadramento da conduta típica. 

As maneiras por meio das quais as pessoas são hoje exploradas se 

apresentam em variedade tamanha que, apesar de todo o esforço e da perceptível 

evolução legislativa, ainda passam despercebidas aos olhos dos órgãos responsáveis 
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pela fiscalização e aplicação das punições legais.  

O desafio constante da extinção de prática radicada na cultura brasileira tem-

se deparado com deslizes inadmissíveis que, conforme restará exposto no tópico 

seguinte, acabam por evidenciar o que se entende por retrocesso social exatamente no 

ramo legal que deveria proteger e preservar a integridade física dos empregados. Desta 

feita, a evolução legislativa no viés penal tem lidado com aparente contraponto na seara 

trabalhista que, consoante será abordado adiante, ainda tem constado como uma forma 

incentivadora da exploração e dificultado a aplicação das penalizações. 

 

4.2 A REFORMA TRABALHISTA INSTITUÍDA PELA LEI 13.467/2017 

 

O Tratado de Versalhes, datado de 1919, compromisso de paz assinado pelas 

potências europeias pondo termo oficialmente à Primeira Guerra Mundial, criou a 

Organização Internacional do Trabalho e estabeleceu no artigo 427, em nível mundial, os 

dispositivos básicos de proteção ao trabalhador, que figuram como princípios 

fundamentais do direito do trabalho nos dias atuais.  

A partir de então, reconheceu-se a importância do bem-estar físico, moral e 

intelectual dos trabalhadores e estabeleceu-se que o trabalho não pode ser considerado 

como mercadoria ou artigo de comércio. 

Logo, o trabalho deve ser visto como meio de colaboração livre e eficaz na 

produção de riquezas. A Declaração da Filadélfia, datada de 1944, parte anexa da 

constituição da OIT, reafirmou esse valor atribuído ao trabalho. 

Válido ressaltar, primordialmente, o conceito de “princípio” como “ponto de 

partida de um pensamento” que, segundo Martins (2018), Aristóteles considerava como 

premissa maior de uma demonstração. 

São os princípios que sustentam os sistemas jurídicos, fornecendo-lhes 

unidade e solidez, pois são os orientadores da formulação das regras, embasando-as e 

estabelecendo a forma por meio da qual deverão ser interpretadas (MARTINS, 2018). 

Delgado (2011) considera que os princípios traduzem a noção de proposições 

fundamentais que se formam na consciência das pessoas e grupos sociais, a partir de 
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certa realidade, e que, após formadas, direcionam-se à compreensão, reprodução ou 

recriação desse cenário. 

Em análise ao ordenamento jurídico trabalhista brasileiro, representado pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tem-se que se encontra alicerçado, 

primordialmente, no princípio da proteção ao trabalhador uma vez que, em regra, deve-

se proporcionar uma forma de compensar a superioridade econômica do empregador em 

relação ao empregado. 

Cassar (2018) considera que a proteção ao trabalhador é diretriz básica do 

direito do trabalho, uma vez que o empregado não tem a mesma igualdade jurídica do 

empregador. Para ela, a finalidade deste ramo do direito é exatamente alcançar uma 

verdadeira igualdade substancial entre as partes e, para tanto, faz-se necessária a 

proteção do empregado como parte mais frágil da relação. 

Outros princípios são aplicáveis ao caso, como o da irrenunciabilidade e 

intrasacionabilidade dos direitos, segundo o qual, em regra, não pode o empregado, em 

nenhum momento, renunciar ou transacionar seus direitos trabalhistas, seja expressa ou 

tacitamente; e o da inalterabilidade contratual lesiva que é originário do direito civil e 

estabelece que, partindo do pressuposto de que o contrato faz “lei” entre as partes 

contratantes, inadmissível que, no curso do contrato, altere-se livremente suas cláusulas, 

sob pena de gerar insegurança jurídica. 

Outros princípios são comuns ao sistema jurídico em geral, como é o caso da 

dignidade da pessoa humana que figura como fundamento da República Federativa do 

Brasil, uma vez que aparece exposto no artigo 1ª, III da Constituição Federal. 

A Carta Magna também prevê outros pressupostos norteadores das normas 

trabalhistas, por exemplo no artigo 5ª, XIII quando estabelece que existe liberdade de 

trabalho, posto que não impera no Brasil a escravidão ou a servidão e as partes são livres 

para contratar. Além disso, válido ressaltar que a Lei Maior atribui valor social ao trabalho 

e faz expressa referência à valorização do labor humano. 

Apesar de todo o protecionismo que circunda a já mencionada natureza 

essencial do arcabouço legal que regulamenta as relações trabalhistas, em 13 de julho 

de 2017, sancionou-se a Lei 13.467/2017, popularmente conhecida como “Reforma 

Trabalhista”. 
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Por meio de referida “atualização legislativa”, sob a falaciosa alegação de que 

geraria mais empregos, desoneraria os empregadores que tanto reclamam da enorme 

carga tributária que circunda a contratação formal de colaboradores e, 

consequentemente, impulsionaria a economia do País, promoveu-se, aparentemente, a 

legalização de diversas violações, em especial, ao pressuposto básico do Direito do 

Trabalho, qual seja o protecionismo ao empregado como figura vulnerável da relação 

trabalhista. 

A nova norma, hoje em vigor em todo o território nacional, segundo Magalhães 

(2017), banalizou o que atualmente se entende por “trabalho escravo” e dificultou 

sobremaneira o seu combate. Afirma-se isso porque, apesar de não ter sido alterada 

expressamente a forma como referido instituto é caracterizado na legislação brasileira, 

várias são as alterações legais que dificultam a caracterização e a fiscalização da prática 

criminosa. 

Inicialmente, convida-se a rememorar que o artigo 149 do Código Penal de 

1940, já amplamente estudado em tópico anterior, após a alteração de 2003, tipifica como 

trabalho escravo a submissão de empregados a trabalhos forçados ou a jornada 

exaustiva e condições degradantes, frisa-se.  

Dito isso, essencial se faz mencionar que a nova norma laboral autoriza que a 

jornada de trabalho seja ampliada para até 12 horas diárias (artigos 59, 59-A e 59-B da 

CLT), além de poder ser reduzido o intervalo de descanso para apenas 30 minutos (artigo 

611-A, III da CLT).  

Veja-se que, expressamente, a lei trabalhista autoriza o trabalho em 

expediente evidentemente exaustivo, ignorando se tratar de medida de saúde do 

trabalhador, vulgarizando um dos elementos típicos da escravidão contemporânea ao 

criar argumento de resistência e de disseminação da fraude pelos escravistas. 

Sucessivamente, desde novembro de 2017, uma funcionária gestante ou 

lactante apenas poderá se afastar do ambiente de trabalho sabidamente prejudicial à sua 

saúde e à saúde do bebê quando exposta a insalubridade em grau máximo. Os graus 

médio e mínimo de insalubridade apenas autorizam o afastamento mediante 

apresentação de atestado elaborado por médico de confiança da empregada (artigo 394-
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A da Lei 13.567/17)6.  

Recentemente, no entanto, importante mencionar que, em julgamento a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5938)7, o Supremo Tribunal Federal (STF) promoveu 

pequena alteração nesta previsão legal. Em 29 de maio de 2019, a Suprema Corte 

entendeu que a exigência de apresentação de atestado de saúde emitido por médico de 

confiança da mulher afronta a proteção constitucional à maternidade e à criança. 

Apesar da alteração promovida pelo STF, insta observar que, mais uma vez, 

o legislador notoriamente ignorou diversos dos princípios basilares do sistema jurídico 

pátrio, expondo a empregada a situação vexatória uma vez que, devido à hipossuficiência 

inerente à relação laboral, pressupõe-se ser ilusória a apresentação de um atestado 

médico que poderá colocar em risco a relação de emprego de uma colaboradora já 

fragilizada pelo estado gravídico. 

Observe-se que, se o judiciário não tivesse interferido como protetor da 

Constituição Federal, a gestante que antes tinha assegurado por Lei o afastamento da 

prestação de serviço em ambiente insalubre, agora estaria obrigada a permanecer 

trabalhando independente do risco ao qual estivesse se expondo e expondo o próprio 

filho, presa ao medo de perder a sua única forma de subsistência. 

Tal situação faz relembrar os tempos em que a saúde do escravo era 

preocupação dos seus proprietários tão somente nos limites de sua produtividade, vez 

                                                 
6 Art. 394-A da Lei 13.467/17. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de 
insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: 
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação; 
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, 
emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação;       (Vide 
ADIN 5938) 
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido 
por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação.    (Vide ADIN 5938) 
7 Decisão Final ADI 5938 - O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta de inconstitucionalidade. 
Por maioria, confirmou a medida cautelar e julgou procedente o pedido formulado na ação direta para 
declarar a inconstitucionalidade da expressão "quando apresentar  atestado de saúde, emitido por médico 
de confiança da mulher, que recomende o afastamento", contida nos incisos II e III do art. 394-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inseridos pelo art. 1º da Lei 13.467/2017, nos termos do voto do 
Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Falaram: pelo amicus curiae Confederação Nacional de Saúde 
- CNS, o Dr. Marcos Vinicius Barros Ottoni; e, pelo amicus curiae Central Única dos Trabalhadores - CUT, 
o Dr. Ricardo Quintas Carneiro. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário 29.05.2019. Acórdão, DJ 
23.09.2019. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5938&processo=5938>. 
Acesso em: 05 fev 2020. 
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que o foco era unicamente no acúmulo de riqueza.  

Mais uma das alterações que dificultam o enquadramento de situações de 

exploração como sendo escravidão moderna, consiste na criação da figura do “contrato 

intermitente”, previsto no artigo 452-A da CLT8.   

Diz-se isso porque se tornou possível a formalização de contratações de 

funcionários para trabalhar de maneira esporádica mediante recebimento de 

contraprestação somente pelo lapso de tempo em que o serviço for efetivamente 

prestado, o que lembra os escravos de ganho ou de aluguel. O resultado disso consiste 

em remunerações muito abaixo do mínimo legal e em consequente ofensa direta à 

dignidade do empregado que sequer possui garantia de recebimento de salário suficiente 

para atender às suas necessidades básicas. 

Veja-se que esta regra atualmente prevista na CLT vai diretamente de 

encontro ao já mencionado princípio da irrenunciabilidade e intransacionabilidade, posto 

                                                 
8 Art. 452-A.  O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter 
especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo 
ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato 
intermitente ou não. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 1º O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, 
informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência.                       (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017). § 2º Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para 
responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). § 3º 
A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). § 4º Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que 
descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por 
cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.   (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 
§ 5º O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o 
trabalhador prestar serviços a outros contratantes. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)   
§ 6º Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das 
seguintes parcelas: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
I – remuneração: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
II - férias proporcionais com acréscimo de um terço; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
III - décimo terceiro salário proporcional; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
IV - repouso semanal remunerado; e (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
V - adicionais legais.       (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 7º O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das 
parcelas referidas no § 6º deste artigo.   (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 8º O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá 
ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 9º A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês 
de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 
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que impõe ao empregado a renúncia às garantias do emprego comum. 

Cassar (2018) aduz que esta espécie de contratação gera insegurança 

econômica ao trabalhador, uma vez que inexiste qualquer garantia acerca de quantidade 

mínima de trabalho mensal, o que fere inevitavelmente os princípios da segurança 

jurídica e a proteção ao trabalhador e colide com os artigos 2ª e 3ª da CLT que preveem 

que os riscos da atividade empresarial são do empregador. 

Observa-se, em análise a este ponto de atualização legislativa que, se, em 

período anterior à abolição da escravatura, as vítimas tinham ao menos a garantia de 

alimentação e moradia na casa de seus senhores, nos dias atuais, com a figura do 

contrato de trabalho intermitente, as vítimas sequer possuem essa certeza. 

Sequencialmente, válido também chamar a atenção para a previsão acerca da 

indenização por dano extrapatrimonial convencionada na atual Lei trabalhista, artigo 223-

G9. A partir de sua vigência, fala-se em “aplicação exclusiva” dos dispositivos previstos 

nos artigos 223-A10 e seguintes da legislação, dessa forma, afastou-se a aplicação da 

                                                 
9 Art. 223-G.  Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
I - a natureza do bem jurídico tutelado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). II - a intensidade do sofrimento 
ou da humilhação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).  III - a possibilidade de superação física ou 
psicológica; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).  IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da 
omissão; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa; (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017). VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral; (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 2017). VII - o grau de dolo ou culpa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). VIII - a 
ocorrência de retratação espontânea;(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). IX - o esforço efetivo para 
minimizar a ofensa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). X - o perdão, tácito ou expresso; (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 2017). XI - a situação social e econômica das partes envolvidas; (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017). XII - o grau de publicidade da ofensa.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).   
1º  Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em 
um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). I - ofensa de 
natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido: (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017). III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido;      
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último 
salário contratual do ofendido. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).  
§ 2º  Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros 
estabelecidos no § 1o deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017).  
§ 3º Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização.          
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).  
10  Art. 223-A.  Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de 
trabalho apenas os dispositivos deste Título. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).  
Art. 223-B.  Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou 
existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à separação. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017). 
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responsabilidade objetiva civilmente prevista.  

Além disso, há uma tarifação do dano moral, prevendo a indenização em 

consonância com o tipo da ofensa sofrida e vinculando o valor indenizatório ao salário 

percebido pelo ofendido. 

Neste ponto da reforma trabalhista, nítido o caráter discriminatório que confere 

ao empregado importância com o salário como parâmetro. 

Desnecessária uma análise mais apurada para se perceber que, se os 

exploradores de mão de obra escrava, como já destacado nos capítulos anteriores, em 

regra, atribuem ao serviço prestado valor irrisório e às vezes sequer chegam a pagar 

qualquer quantia a título remuneratório então, de acordo com a CLT atual, tornou-se 

praticamente impossível a fixação da indenização condizente ao dano causado na esfera 

moral da vítima. 

Ademais disso, um grande empreendedor que se beneficia do trabalho 

escravo provavelmente jamais sofrerá, com a aplicação dos critérios indenizatórios por 

Dano Extrapatrimonial previstos na Lei, uma retaliação que efetivamente o obrigue a 

extinguir a prática. 

Ressalta-se que o absurdo trazido pela tarifação do critério de mensuração do 

ressarcimento compensatório é tamanho que, em casos de exploração de mão de obra 

escrava, desconsidera-se que o bem violado é precípuo à existência humana e que as 

consequências dessa violação podem repercutir para o resto da vida da vítima, conforme 

será abordado no próximo tópico, prejudicando todo o seu projeto de vida. 

                                                 
Art. 223-C.  A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, 
o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 2017). 
Art. 223-D.  A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens 
juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).   
Art. 223-E.  São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa 
ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). Art. 
223-F.  A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por 
danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 1º Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das 
indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza 
extrapatrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 2º A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, 
não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais.(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
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Importante ainda ressaltar um ponto primordial na análise ao retrocesso 

resultante da reforma trabalhista de 2017, qual seja a autorização da terceirização de 

forma irrestrita como forma de dificultar a fiscalização feita pelos órgãos responsáveis e, 

em consequência, impossibilitar a aplicação de punição adequada diante da exploração 

do trabalhador (artigo 4º-A da Lei 6.019/74).  

Barros (2010) aduz que, tradicionalmente, a terceirização sempre foi 

conhecida como o instituto que autoriza a transferência a terceiros de atividades 

secundárias, genéricas, de suporte ou acessórias ao empreendimento. Acrescenta ainda 

que o objetivo o ato de atribuir a terceiras atividades de menos importância permite que 

a empresa concentre os esforços na execução de atividades centrais ou principais 

vertidas em seu objeto social.  

Com o advento da Lei 13.467 de 2017, o fenômeno de deslocar para terceiros 

a responsabilidade pela execução de algumas atividades empresariais tornou-se muito 

mais abrangente. A partir de novembro do citado ano, o empreendedor pode repassar 

para outra pessoa jurídica de direito privado a incumbência de realizar quaisquer 

atividades do meio empresarial, inclusive a atividade principal do empreendimento.  

Para que a transação entre as duas empresas partes do contrato seja lícita, 

nos termos da Lei, não poderá haver pessoalidade ou subordinação direta entre os 

empregados terceirizados e os representantes legais da contratante (artigo 5º-A da Lei 

6.019/74)11. 

O impacto da novidade legal no que hoje se compreende por escravidão 

remete aos conhecidos casos de exploração praticada, por exemplo, por grandes 

indústrias têxteis, como os casos já denunciados da Zara, a Animale e a Renner que 

atuam em grandes cadeias produtivas e costumam se amparar em subcontratação de 

mão de obra a preços ínfimos e com prestação de labor em jornada extenuante.  

Todas essas empresas, entre diversas outras que atuam por meio do que se 

entende como sendo Grupo Econômico por Coordenação, por várias vezes são flagradas 

atuando mediante a contratação de empresários que, após fiscalizados, desaparecem 

                                                 
11 Art. 5º-A.  Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de 
serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. (Redação dada 
pela Lei nº 13.467, de 2017). 
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sem deixar rastros para a penalização e dificultam sobremaneira o rastreamento dos reais 

beneficiados pela exploração. 

No caso da cadeia produtiva da Zara, quando investigada após denúncias de 

exploração de mão de obra escrava, constatou-se a utilização de empresas entrepostas 

que figuravam na cadeia produtiva exatamente com o intuito de evitar o flagrante 

envolvimento com a mão de obra utilizada, situação esclarecida em julgamento proferido 

pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no processo de nº 

0001662-91.2012.5.02.000312. 

O caso abordado consiste na utilização de organizações de fachada, uma vez 

que a contratada possui suposta autonomia financeira e Cadastro Nacional como Pessoa 

Jurídica (CNPJ), mas, na realidade, fisicamente sequer existe ou tem instalações 

condizentes com o objeto social ou condições financeiras de arcar com a 

responsabilização pelos danos causados aos funcionários, além de atuarem segundo os 

interesses da controladora que, em regra, permanece oculta. 

Uma vez considerada a prática acima destacada de distribuição da produção 

em extensas cadeias produtivas empresariais, inevitável concluir-se que os grandes 

                                                 
12 EMENTA: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO. AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA 
IMPROCEDENTE. A fiscalização do trabalho como resultado da atuação do poder de polícia da 
administração pública, tem atribuição funcional para inspecionar a existência ou não de trabalhadores sem 
o devido registro em CTPS. Entretanto, esta atuação se dá tão-somente a nível administrativo, com vistas 
à verificação de infração administrativa, lavrando o agente público o respectivo auto de infração, com base 
no qual é aplicada a penalidade de multa ao infrator da legislação trabalhista. No exercício de sua 
atividade, o fiscal certamente enfrenta situações que exigem a interpretação da relação laboral havida, o 
que se insere nos limites de sua competência funcional. In casu, pretende a empresa autora (Zara), a 
exclusão de sua responsabilidade pelos trabalhadores flagrados em condições análogas às de escravos 
junto à cadeia de confecção de roupas da empresa AHA Indústria e Comércio, sob a alegação de que 
mantém com esta mera relação comercial, o que não encontra guarida nas provas produzidas nos autos. 
Tem-se que embora sejam autuações administrativas decorrentes de infrações trabalhistas, tais decorrem 
de um conjunto de ações empreendidas a nível mundial, através de tratados internacionais firmados com 
as nações pactuantes, dos quais o Brasil é signatário (OIT 29 e OIT 105), visando erradicar no mundo o 
trabalho em condições análogas às da escravidão, primando pelos valores humanos, consagrados em 
nossa Constituição como direitos fundamentais, que devem estar presentes nas relações de trabalho, 
garantindo-se dignas condições de trabalho e de vida a todos. Nesse trilhar, por regulares as autuações, 
segue improcedente o pleito de obrigação de não fazer, quanto à não inclusão do nome da Recorrente na 
chamada “lista suja”, ou seja, o Cadastro de Empregadores que mantiveram trabalhadores em condições 
análogas às de escravos, ficando cassada a liminar concedida na ação cautelar em apenso, que tem a 
perda de seu objeto. Recurso ao qual se nega provimento para julgar improcedente a ação anulatória. 
(TRT-2 00016629120125020003 São Paulo - SP, Relator: RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS, 
Data de Julgamento: 07/11/2017, 4ª Turma, Data de Publicação: 17/11/2017) 
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grupos econômicos têm se aproveitado da terceirização para dificultar a fiscalização das 

condições de trabalho de seus colaboradores. 

Desta feita, com a atual possibilidade de terceirizar todas as atividades 

empresariais, as grandes indústrias tendem, logicamente, a criar cadeias produtivas 

ainda maiores que podem impossibilitar completamente a vinculação do explorado ao 

explorador da mão de obra escrava. 

Por fim, merece destaque ainda o fato de que, atualmente, permite-se que o 

negociado prevaleça sobre o legislado, posto que, de acordo com as leis hoje em vigor 

no País, acordos individuais ou coletivos, além das convenções coletivas, podem criar 

normas que irão se sobrepor à própria legislação em alguns aspectos contratuais (artigo 

611-A da CLT)13. 

 

É possível ainda que, por meio de acordo individual firmado entre empregador 

                                                 
13 Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, 
entre outros, dispuserem sobre: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais; (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017). II - banco de horas anual: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). III - intervalo intrajornada, 
respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas; (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017). IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 
de novembro de 2015; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). V - plano de cargos, salários e funções 
compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram 
como funções de confiança; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). VI - regulamento empresarial; (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017).  VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho; (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 2017). VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017).IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e 
remuneração por desempenho individual; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). X - modalidade de registro 
de jornada de trabalho; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). XI - troca do dia de feriado; (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 2017). XII - enquadramento do grau de insalubridade; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017).   XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades 
competentes do Ministério do Trabalho; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).  XIV - prêmios de incentivo 
em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo; (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017). XV - participação nos lucros ou resultados da empresa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). § 
1º  No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o 
disposto no § 3o do art. 8o desta Consolidação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). § 2º  A inexistência 
de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho 
não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017).  § 3º  Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o 
acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante 
o prazo de vigência do instrumento coletivo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).  § 4º  Na hipótese de 
procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, 
quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito.                     
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). § 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo 
coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, 
que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
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e empregado, este sem qualquer assessoria jurídica ou sindical, altere-se a jornada de 

labor e o salário, sujeitando, por óbvio, mais uma vez, a parte hipossuficiente à renúncia 

de garantias básicas previstas na Constituição Federal, como é o caso da irredutibilidade 

salarial, além de violar o princípio da vedação da alteração contratual em prejuízo do 

funcionário (artigos 59, 59-A da CLT).  

No mundo capitalista, dar ao empreendedor a opção de negociar, diretamente 

com pessoa vulnerável e necessitada, a jornada de trabalho e o intervalo para descanso, 

de forma inevitável resultará na exposição do colaborador, temeroso da perda da única 

forma de subsistência, a jornadas exaustivas de trabalho que agridem à sua saúde física 

e mental. 

Da mesma forma, a autorização de negociação acerca do provento a ser 

recebido pelo serviço prestado sem qualquer proteção ao mínimo assegurado 

legalmente, expõe a risco a manutenção de uma vida digna. Diz-se isto porque, para 

tornar-se possível uma negociação justa, imprescindível se faz que as partes possuam, 

minimamente, similaridade de condições intelectual e financeira. 

Cassar (2018) considera que nova legislação trabalhista inverte os princípios 

do direito do Trabalho, suprime regras favoráveis ao trabalhador, prioriza a norma menos 

favorável ao empregado, enfatiza a livre autonomia da vontade do empregado, prestigia 

o negociado coletivamente sobre o legislado para a redução de direitos do trabalhador, 

valoriza a imprevisibilidade do trabalho, a liberdade de ajuste e, além de tudo isso, proíbe 

expressamente a aplicação das regras, até então protetoras, previstas no direito e no 

processo civil. 

Laporta (2018) aduz que a expectativa do governo era de que a reforma 

gerasse empregos formais e reduzisse a informalidade, no entanto o resultado real foi a 

redução do desemprego amparado no aumento da informalidade. Segundo ela, a causa 

disso é a enorme insegurança jurídica gerada por uma Lei que representa tamanho 

retrocesso e se apresenta com tantas inconstitucionalidades. 

Parece aceitável que o Capitalismo exija uma readequação do trabalho de 

maneira a atender a novos interesses e necessidades financeiras, no entanto não é 

razoável a legalização de uma regressão com afronta a direitos que deveriam ser 

protegidos pelo Estado. 
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Menciona-se, por oportuno, que o Brasil tem passado por momento de enorme 

instabilidade política e, em alteração recente, datada de 7 de janeiro de 2019, pouco mais 

de um ano após terem entrado em vigência as alterações legais aqui analisadas, o atual 

Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, anunciou oficialmente a extinção do 

Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência. 

Esta decisão proferida pelo poder Executivo repercutiu negativamente no 

cenário laboral atual, pois o órgão extinto havia sido criado em 1930 exatamente para ser 

responsável pela regulamentação e fiscalização de todos os aspectos referentes às 

relações de trabalho no País. 

Importante pontuar que, do ponto de vista econômico, a criação de medidas 

que restringem ou dificultam a fiscalização do cumprimento dos deveres trabalhistas, nas 

palavras de Santos (2019) reflete negativamente, uma vez que investidores e 

importadores de outras Nações não hesitariam em ameaçar o país com barreiras 

comerciais não tarifárias, caso o Brasil não se atente ao combate ao trabalho escravo, 

devido à criação de situações que geram uma concorrência desleal de produtos. 

A reforma trabalhista, indubitavelmente, revolucionou o panorama legal e 

jurídico da seara laboral. Deu causa, entretanto, a mais de 30 Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade versando sobre os mais diversos temas, inclusive os aqui tratados, 

mas até a presente data poucas foram as alterações determinadas pelo STF, razão pela 

qual o empregado brasileiro ainda se encontra em aparente desamparo legal e a 

exploração de mão de obra escrava tende a aumentar. 

Verificado o retrocesso que marcou a atualização das normas trabalhistas, 

convida-se à compreensão da maneira por meio da qual a seara Cível pode amparar as 

vítimas da escravidão moderna por meio do instituto da Responsabilidade Civil. 

 

4.3 RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AO PROJETO DE VIDA 

 

Desde sempre, responsabilizar alguém pela prática de uma conduta que, de 

alguma forma, tenha resultado em dano a outrem tem sido um desafio para os 

aplicadores da Lei, no entanto consiste em fator primordial para o equilíbrio social. 
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A noção de dano a ser indenizável, até o advento da Constituição Federal de 

1988 e de uma revisão da própria dogmática jurídica, possuía caráter unicamente 

patrimonial, posto que se utilizava apenas de um critério matemático para analisar o dano 

resultante, a partir da dedução do patrimônio da vítima antes e depois do evento lesivo 

(SCHREIBER, 2011). 

Entretanto, cientes da importância do respeito aos direitos humanos como 

fundamentais, imprescindível se fez a regulamentação da proteção aos direitos imateriais 

que tutelam a imagem física, a moral, a honra, a vontade de viver, o sentimento de 

felicidade, a realização pessoal e, principalmente, a dignidade do homem. 

Desta forma, a Carta Magna trouxe dispositivos que, conjuntamente, 

estabeleceram a devida importância à dignidade humana como fundamento do Estado 

Democrático de Direito (artigo 1º, III); garantiram a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade e à segurança (artigo 5º, caput); asseguraram o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem (artigo 5º, V); além da inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra e à 

imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por danos materiais e/ou 

morais decorrentes da violação. 

Ademais disso, os artigos 12, 186, 927 e 949 do Código Civil brasileiro figuram 

como norteadores do instituto ora estudado, posto que autorizam que se exija a cessação 

de ameaça ou lesão a direitos da personalidade, mediante ressarcimento de perdas e 

danos; estabelecem expressamente a responsabilização daquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, acabar por causar a violação de algum 

direito e danificar a outrem, ainda que exclusivamente na esfera moral, age ilicitamente 

e será obrigado a reparar o dano, em alguns casos independentemente da culpa do 

agente; e tipificam condutas que resultem em lesão ou outra ofensa à saúde, prevendo a 

figura dos lucros cessantes. 

O instituto da responsabilidade Civil atribui ao Estado o dever de 

responsabilizar determinada pessoa e obrigá-la a reparar, mediante indenização em 

pecúnia, o dano físico ou moral resultante de sua conduta ou omissão ilícita. 

Segundo Gonçalves (2016), a responsabilidade civil tem como um dos 

pressupostos a violação de um dever jurídico originário que gera um dever jurídico 
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sucessivo ou secundário que consiste em indenizar o prejuízo causado. 

Em análise ao instituto da responsabilização civil, tem-se que a proteção aos 

direitos humanos e aos direitos da personalidade consiste em figura muito mais complexa 

do que o ressarcimento por dano causado unicamente no viés patrimonial. Desta feira, 

estabeleceram-se subdivisões a fim de abranger tudo o que efetivamente representa bem 

tutelável na esfera moral de outrem. 

No Brasil, fala-se hoje em dano existencial, em especial resultante das 

relações trabalhistas, quando o empregador, por meio de exigência de sobrelabor, retira 

o empregado do meio social, privando-o da convivência familiar, por exemplo. O resultado 

pode refletir nas relações da vítima com a sociedade e/ou em prejuízo ao seu projeto de 

vida. 

Segundo Boucinhas Filho e Alvarenga (2013), ainda que o labor em jornada 

extraordinária seja corretamente pago, patente é o prejuízo que essa política de 

exploração causa ao trabalhador, uma vez que o impede de desfrutar do convívio com 

seus amigos, fazendo-lhe perder oportunidades como a de ver o filho crescer e, por 

vezes, privando-o até mesmo do direito de exercer seu credo religioso. 

Bebber (2009) designa como dano existencial indenizável aquele resulta em 

lesões comprometedoras da liberdade de escolha e que frustram o projeto de vida 

elaborado para fins de realização pessoal. Esclarece, assim, que o impacto gerado pela 

conduta do agente provoca um vazio existencial na pessoa que perde a fonte de 

gratificação vital. 

Fala-se em prejuízo ao projeto de vida do trabalhador, por exemplo, quando o 

empregador exige dedicação em excesso para a manutenção do emprego e acaba por 

impossibilitar que o subordinado conclua os estudos, acarretando em frustração de um 

sonho, bem como da perspectiva de crescimento pessoal e profissional daquele. 

Boucinhas Filho (2013) considera, assim, que há dano existencial quando a 

conduta patronal impossibilita o empregado de se relacionar, de conviver em sociedade 

por meio da realização de atividades recreativas promoventes de bem estar físico e 

psíquico, descanso, e, por consequência, felicidade; ou mesmo quando o empregador 

impede, de alguma forma, o colaborador de executar, de prosseguir ou mesmo de 

recomeçar os seus projetos de vida que serão responsáveis pelo seu crescimento ou 
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realização profissional, social e pessoal.  

Desta feita, tem-se dois desdobramentos do dano existencial, o dano à vida 

de relações e o dano ao projeto de vida, um não implicando necessariamente no outro. 

De antemão, válido esclarecer que o dano existencial não se confunde com o dano ao 

projeto de vida, mas este último consiste em espécie daquele.  

Uma vez compreendido em que consiste a responsabilização civil por danos 

imateriais causados à vida de outrem, bem como o dano existencial como espécie de 

lesão extrapatromonial a ser tutelada, enfim cabe adentrar efetivamente na 

responsabilidade civil pelo dano ao projeto de vida e na prática escravocrata como 

conduta que resulta em referido prejuízo. 

Para compreender o projeto de vida de alguém, inicialmente, segundo 

Sessarego (2001), é necessário alcançar o conhecimento do que é efetivamente humano 

em seus aspectos referentes a liberdade, temporalidade e coexistencialidade, tendo-se 

a dignidade como elemento basilar da proteção total do ser. 

A abordagem acerca da proteção à dignidade humana, quando se trata de 

projetar um futuro, aparece agora de maneira bem mais abstrata e, portanto, difícil de 

mensurar. 

O projeto de vida figura como expressão básica da liberdade do homem, sendo 

esta essencial para o seu desenvolvimento. Programar um futuro, escolher, decidir, 

aproveitar as oportunidades, desenvolver vocações pessoais, viver experiências e 

planejar melhorias são representações da liberdade como promovente e asseguradora 

da dignidade humana. 

O conceito e a concepção de lesões que atingem o projeto de vida foram aos 

poucos sendo absorvidos pelos Tribunais Brasileiros, a princípio na seara civil, e, 

sucessivamente, no âmbito da Justiça do Trabalho.  

Para a doutrina justrabalhista, foi então ressignificado para o contexto das 

relações de trabalho como representativo das violações de direitos e limites inerentes ao 

contrato de trabalho que implicam em danos ao que se tem planejado para o futuro. 

Válido acrescentar que a proteção ao projeto de vida se encontra alicerçado 

em dispositivos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que previu já 

em seu artigo 24 que todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação 
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razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.  

Se, por conduta alheia, a decisão de alguém acerca da própria vida for 

prejudicada ou frustrada, Sessarego (2001) afirma que há, por óbvio, a privação do poder 

de agir, desencadeando prejuízo ao significado da existência da vítima, maculando a 

liberdade do sujeito de forma radical e afetando os direitos da personalidade de forma a 

ensejar, obviamente, uma reparação pecuniária. 

Ao abordar acerca de projeto existencial, Teixeira (2006) acrescenta que 

consiste em fio condutor entre o presente e o futuro, apresentando-se como uma 

sequência ininterrupta de expediências que refletem nas escolhas e realizações a serem 

concretizadas nos planos sentimental, pessoal e profissional do sujeito de maneira a dar 

sentido à sua existência. 

Este dano resultante da mácula à liberdade de escolha pode afetar qualquer 

um dos direitos de personalidade e prejudicar, por consequência, a vontade e o direito 

de viver, escolher e decidir acerca da própria vida, e é por esta razão que referido dano 

se tornou alvo de preocupação. 

Nessa trilha, o ordenamento jurídico brasileiro vem sendo aperfeiçoado de 

maneira a tutelar a prática de danos aos direitos da personalidade que reflitam não 

apenas na conformação moral e física da vítima, mas que comprometam suas relações 

com terceiros e, em especial, as relações que potencialmente poderiam ter sido 

construídas no futuro, mas que foram mitigadas da esfera social e do horizonte de 

alternativas de que o sujeito outrora dispunha.  

Conforme se verificou nos tópicos anteriores, a escravidão moderna se 

caracteriza pela compra de sonhos.  

Oferece-se a estrangeiros carentes até mesmo de esperança, um mundo 

melhor de trabalho e justiça, acenam a idosos desamparados com promessas de apoio, 

acolhimento e mesmo ternura, os aliciadores ou gatos se aproveitam da situação de 

vulnerabilidade do sujeito e propõem uma mudança de vida com oportunidades que, em 

condições normais, não surgiriam tão facilmente.  

Tem-se, dessa forma, a criação de uma perspectiva de melhoria de vida que, 

inevitavelmente, será frustrada pelo abuso patronal. 

No contexto atual da exploração da mão de obra escrava, já demonstrado nos 
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capítulos anteriores, em que pessoas são diariamente enganadas e privadas da liberdade 

de escolha acerca da manutenção do vínculo empregatício ou simplesmente têm seus 

proventos interceptados por meio do domínio da força psicológica ou física, faz-se 

evidente o prejuízo ao projeto de vida das vítimas. 

Ser escravizado ultrapassa o cárcere propriamente dito ou a retirada do meio 

social, os maus tratos, a humilhação e a exposição da vida a risco. Em observância a 

toda a evolução já exposta da prática escravocrata, possível se verificar que as vítimas 

têm a vida interrompida e são obrigadas a viver à sombra de outra. 

No século XXI, em que a globalização tem sido responsável pela redução das 

distâncias, possibilitando desenvolvimento e crescimento bem maior do que antes se 

imaginava, a frustração resultante da interrupção dos planos que se tem para o futuro 

pode resultar em prejuízo imensurável à vítima da escravidão. 

Diz-se isso porque é absolutamente impossível saber, por exemplo, se uma 

jovem retirada de uma favela do Rio de Janeiro mediante falsas promessas para ser 

escravizada no interior do Pernambuco investia desde a infância com muito estudo no 

sonho de se tornar uma médica ou se, devido à sua vocação natural, almejava tornar-se 

um ícone da música mundial. 

Diante do aumento das possibilidades, tem-se a aproximação dos sonhos e a 

elevação da perspectiva de progressão social, pessoal e financeira por parte do homem 

médio. Não se pode, dessa forma, falar que uma pessoa que foi traficada e explorada 

sexualmente, por exemplo, não teria um futuro promissor, bem sucedido e feliz. 

 Diante das atuais formas de exploração do trabalhador que, comumente, 

labora em jornada extenuante, recebe contraprestação miserável, é privado da 

convivência familiar e sequer pode concluir os estudos, por exemplo, os Tribunais têm-

se posicionado no sentido de que não é minimamente razoável esperar que o homem 

médio consiga concretizar ou sequer elaborar algum projeto de vida com tamanho 

dispêndio de horas diariamente em prol do empregador. 

Observe-se que sequer se faz necessário o enquadramento do abuso como 

prática escravocrata posto que, para se verificar o dano ao planejamento pessoal de 

alguém, basta avaliar se o nível de dedicação exigido para a manutenção do trabalho 

afeta de alguma forma a vida e o desenvolvimento pessoal, social ou profissional do 
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sujeito. 

Recente julgamento proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

destacou que há casos em que a exploração é tamanha que se torna evidente a 

circunstância segundo a qual o único "projeto pessoal" do trabalhador, dada a sua 

necessidade alimentar e diante de situação tão degradante, é a manutenção do emprego 

para sua subsistência.  

Nesse cenário de exploração financeira, ao empregado, premido pelas 

circunstâncias, não resta outra alternativa senão cumprir jornadas extenuantes, abrir mão 

do convívio social e de qualquer plano futuro, resultando em inegável constrangimento 

social e abalo psicológico, fruto do estresse físico e emocional. (TRT-4 - RO: 

00203786420165040782, Data de Julgamento: 19/10/2018, 5ª Turma). 

Constatar que, da escravização, decorrem incontáveis graves danos à própria 

existência das vítimas é fácil e evidente, a dificuldade, nos dias atuais, se encontra no 

estabelecimento do valor que ressarcirá o prejuízo, uma vez que, em regra, este é 

imensurável. 

A escravidão moderna, desta forma, aparece no cenário brasileiro cercada de 

diversas normas e entendimentos jurídicos que buscam, constantemente, tutelar os 

direitos violados e extinguir, de fato, a prática abusiva. Entretanto, notório que há ainda 

algumas medidas a serem adotadas nas três as searas estudadas (penal, trabalhista e 

cível), uma vez que, apesar de se encontrarem em constante alteração, ainda não são 

suficientemente eficientes na missão. 
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CONCLUSÃO 

 

  Após todo o exposto, tem-se que o Brasil foi o maior território escravista do 

hemisfério ocidental, bem como foi o que mais resistiu ao término do tráfico de pessoas. 

Além de ter tido a prática escravista marcada pela crueldade, a ex-colônia portuguesa 

também foi o último País do Novo Mundo a, formalmente, abolir a escravidão. 

Acresce-se ainda que o contexto que levou o Brasil a resistir e persistir no uso 

da força de labor escravo se destaca pela falta de familiaridade dos colonizadores com a 

prática agrícola e encontra apoio na extensão do território e na diversidade da fauna e da 

flora local.  

 Ultrapassada a questão histórica que expõe a escravidão como fator definidor 

da identidade brasileira, tem-se que o reflexo dessa cultura nos dias atuais é trágico e 

ainda enfrenta grande dificuldade na sua erradicação. 

As barreiras enfrentadas na luta contra a violação aos direitos humanos dos 

trabalhadores são diversas e estão longe de serem ultrapassadas, isto porque sequer a 

legislação consegue tipificar com exatidão a prática de redução análoga à de escravo. 

Observa-se que já não há a necessidade de se utilizar correntes, açoites e 

castigos cruéis para a caracterização da conduta, mas a simples violação a direitos 

constitucionalmente assegurados de pessoa em notória situação de vulnerabilidade, que 

acarretem em labor em situação manifestamente degradante, humilhante e indigna 

configuram prática suficientemente absurda que deve despertar a necessidade de 

interferência Estatal. 

Evidencia-se assim que o fator “vulnerabilidade” ainda é, assim como no 

período colonial, impulsionador da exploração desmedida da força de trabalho, bom 

como da negociação do labor como objeto. 

 O estudo desenvolvido, no entanto, enfrentou algumas limitações no que diz 

respeito a fontes bibliográficas que referendem as informações, posto que se trata de 

assunto muito recente e ainda carente de pesquisas oficiais. Além disso, os julgados 

abordados nos capítulos se pautam em normas que apresentam falhas e ainda não 

conseguem abranger devida e efetivamente o problema. 

Tem-se, assim, uma temática de grande importância, que deve ser analisada 
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com mais afinco e merece destaque não apenas no mundo acadêmico, mas também no 

universo político e econômico do País. 

Respeitar e atuar na proteção aos direitos humanos é essencial para o 

desenvolvimento social e financeiro da Nação, principalmente quando as vítimas das 

violações representam a massa trabalhadora e impulsionadora da economia. 

O Estado ainda enfrentará diversas dificuldades na caracterização, 

identificação, fiscalização e extinção da prática escravocrata, posto que, conforme 

verificou-se, está enraizada na cultura brasileira e é impossível legislar com exatidão 

acerca da tipificação da conduta, uma vez que não há como prever todas as 

possibilidades de exploração desumana de labor. 

O percurso, entretanto, exigirá atuação intensa de órgãos governamentais, e, 

acima de tudo, requer o empenho da mídia e do meio acadêmico para expor a fragilidade 

e a gravidade da situação em que os trabalhadores se encontram, bem como para que 

as vítimas tenham conhecimento acerca do que lhes é assegurado legalmente e possam 

atuar em autodefesa.  
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