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RESUMO 
 

 
A grande maioria acredita que, a partir da edição da lei áurea, o trabalho escravo fora 

extinguindo da realidade brasileira, o que não é verdade. O presente trabalho tem 

como objetivo o estudo do trabalho análogo ao de escravo na indústria têxtil. Para 

isso, será utilizado o método de pesquisa bibliográfica, documental e legislativa. O 

Brasil possui uma das maiores indústrias de confecção têxtil do mundo, vivendo em 

um ambiente bastante competitivo devido aos baixos preços praticados pelo mercado. 

Vários flagrantes são feitos da utilização de mão de obra escrava. Trabalhadores são 

submetidos a trabalhos degradantes, exaustivos, sem garantia do mínimo existencial. 

O trabalho análogo ao escravo fere princípios constitucionais, tratados internacionais, 

a constituição federal, as leis trabalhistas e a sociedade como um todo. Diversos são 

os mecanismos utilizados para o combate ao trabalho análogo ao escravo, sendo que 

estes devem ser aprimorados, juntamente com a educação da população e dos 

imigrantes que chegam diariamente ao país para que esta forma desumana de 

trabalho seja extinta. 

 

Palavras-chave: Trabalho análogo ao escravo, Indústria Têxtil, Trabalho degradante, 

exaustivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

 
 

The great majority believe that, from the golden law edition, slave labor was 
extinguished from the Brazilian reality, which is not true. The present work has as 
objective the study of the work analogous to the one of slave in the textile industry. For 
this, the method of bibliographic, documentary and legislative research will be used. 
Brazil has one of the largest textile manufacturing industries in the world, living in a 
very competitive environment due to the low prices practiced by the market. Several 
blatant are made from the use of slave labor. Workers are subjected to degrading, 
exhaustive work, without guarantee of the existential minimum. Work analogous to the 
slave hurts constitutional principles, international treaties, the federal constitution, labor 
laws, and society as a whole. There are several mechanisms used to combat slave-
like work, and these must be improved along with the education of the population and 
of the immigrants who arrive daily in the country so that this inhumane form of work 
can be extinguished. 
 
Keywords: Labor analogous to the slave, Textile industry, Degrading work, 
exhaustive. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para a elaboração do presente trabalho monográfico é imperativo conhecer 

não somente seus conceitos, como também a sua evolução ao longo dos anos. Para 

tanto, a pesquisa percorre a historicidade do trabalho escravo, como surgiu e porque 

ainda está presente na sociedade, diante desta tônica é necessário foi necessário 

destacar compreender primeiramente a evolução do próprio direito do trabalho, para 

então analisar, posteriormente analisar como as normas trabalhistas integraram o rol 

de protetividade aos trabalhadores. 

No primeiro capítulo foi destacado que o termo “trabalho” era relacionado à 

dor e sofrimento. Sua origem vem do latim tripalium, nome dado a uma ferramenta em 

forma de um tridente, usado na antiguidade pelos Romanos para castigar os escravos 

ou homens livres que não podiam pagar seus impostos, pois o escravo era obrigado 

a trabalhar sem nenhum tipo de recompensa, sendo tratado como mero objeto, o servo 

já era considerado pessoa com capacidade de ser sujeito nas relações jurídicas, 

porém com limitações.  

A grande alteração dessa condição degradante ocorreu durante a 

Revolução Industrial foi a invenção da máquina a vapor como fonte de energia, em 

1712 por Thomas Newcomen. A invenção proporcionou muito mais eficiência ao 

trabalho, alterando em definitivo, as relações entre o capital e o trabalho.  

Nessa época os regimes de trabalho foram os piores desde a escravidão. 

Os trabalhadores não possuíam o mínimo, sendo expostos a trabalhos exaustivos, 

chegavam a trabalhar 18 horas por dia, com condições de trabalhos demasiadamente 

perigosas e insalubres e com salários irrisórios que se quer possibilitava condições 

dignas de subsistência.  

No que diz respeito ao direito do trabalho no plano internacional, ressalta-

se a instituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, fazendo 

parte do Tratado de Versalhes. O objetivo da OIT é promover a paz social e fazer com 

que seja respeitado os direitos humanos no mundo do trabalho.  

Algumas das grandes inovações trazidas pela Constituição de 88, pode-se 

citar a uniformização dos direitos entre trabalhadores urbanos e rurais. O salário 

mínimo, que antes era regionalizado, com a vigente Constituição passou a ser 

consolidado no território Nacional. É notável a evolução desde a aprovação da 

Constituição. 
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No segundo capítulo, houve a necessidade de considerar que a escravidão 

no Brasil começou com o processo de colonização do país, na metade do século XV, 

com o advento dos portugueses em busca de matéria-prima escassa na Europa. Em 

um primeiro momento os portugueses tentaram utilizar a mão de obra dos nativos 

indígenas, ocorre que a cultura indígena não era compatível com a forma de trabalho 

dos portugueses.  

A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, que diz que os filhos de 

escravas, quando atingissem a maioridade, deixariam de ser escravizados. E, 

posteriormente, no dia 13 de maio de 1988, foi assinada a Lei nº 3.353, pela princesa 

Isabel abolindo a escravidão no país e tornando proibida a exploração do trabalhador 

em razão de sua cor, raça ou etnia. 

Com isso, pode-se observar, que a proteção ao trabalhador que é exposto 

as condições análogas ao de escravo se estende ao âmbito penal como na repressão 

nos âmbitos trabalhista e administrativo, sendo o crime tipificado no código penal e as 

violações na Consolidação das Leis de Trabalho. 

Neste contexto, grande parte dos trabalhadores submetidos a condição 

análogo ao de escravo na indústria têxtil Brasileira é formada por estrangeiros de 

países vizinhos, muitos são bolivianos que fogem do seu país em busca de melhor 

qualidade de vida. 

A trajetória desses trabalhadores bolivianos começa ainda em seu país 

onde são recrutados, e vêm para o Brasil com documentos provisórios e, muitas 

vezes, falsificados. Já no Brasil restam poucas opções de trabalho, tendo em vista 

sua situação irregular, assim submetem-se aos trabalhos forçados já que não têm 

amparo legal para sua permanência no território brasileiro, ainda encontram abarreira 

do idioma e a ausência de meios para o próprio sustento. 

Já no terceiro capítulo, dentre as mudanças mais significativas, foi o adento 

da nova legislação estão a ampliação da terceirização, a contratação de autônomos 

de forma irrestrita, e a possibilidade de aumentar a jornada de trabalho e de reduzir 

as horas de descanso. De acordo com especialista que atuam na erradicação do crime 

as mudanças afetam o combate ao trabalho escravo, ainda que não alterado a forma 

como o trabalho escravo é caracterizado pela legislação. 
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1. ANÁLISE DA PERSPECTIVA HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO  

 

Para a elaboração do presente trabalho acadêmico é necessário conhecer 

não somente seus conceitos, como também a sua evolução ao longo dos anos. Para 

se entender como o trabalho escravo surgiu e porque ainda está presente na 

sociedade, é necessário compreender primeiramente a evolução do próprio direito do 

trabalho, para então analisar como as normas trabalhistas fazem proteção aos 

trabalhadores. 

 

1.1 Origem e Evolução Histórica do Trabalho no Mundo 

 

 

Conforme mostra Martins (2011, p.3), o estudo entre passado e presente é 

fundamental, principalmente por ser o direito do trabalho um ramo muito dinâmico. 

 

É impossível ter o exato conhecimento de um instituto jurídico sem se 

proceder ao seu exame histórico, pois se verifica suas origens, sua 

evolução, os aspectos políticos ou econômicos que o influenciaram. Ao 

analisar o que pode acontecer no futuro, é preciso estudar e 

compreender o passado, estudando o que ocorreu no curso do tempo. 

(MARTINS, 2011, p. 3) 

 
No seu início, o termo “trabalho” era relacionado à dor e sofrimento. Sua 

origem vem do latim tripalium, nome dado a uma ferramenta em forma de um tridente, 

usado na antiguidade pelos Romanos para castigar os escravos ou homens livres que 

não podiam pagar seus impostos. 

Dos conflitos das guerras, surgiu a escravidão, considerada a primeira 

forma de trabalho organizada. O vencedor, que antes privava a vida do vencido, 

passava agora a escraviza-lo. Nesse regime, não existia qualquer direito, os escravos 

tampouco eram considerados pessoas, sendo tratados como coisa. 

Semelhante a regime escravista estava a servidão, esta estava ligada à 

terra e não a pessoas. Os servos eram trabalhadores das grandes terras governadas 

pelos senhores feudais, que “cediam” um pedaço de terra para o servo trabalhar, em 

troca estes eram obrigados a lhe prestar serviços, além de pagar taxas sobre aquilo 

que produziam. 

É notável os avanços nas relações de trabalho entre o período escravistas 

e o período do feudalismo, conforme mostra Mozart Victor Russomano (1997, p. 14) 
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[...] o servo, na verdade, não é mais coisa. O direito da época lhe 

reconhecia determinadas prerrogativas civis. Por exemplo: ele podia 

contrair núpcias. Embora o casamento dependesse de previa 

autorização do senhor feudal, o ato podia consumar-se, pressupondo o 

direito do servo a constituir família. Pouco a pouco, o trabalhador 

ressurgiu, na superfície da História, com uma característica inteiramente 

nova: passou a ser pessoa, muito embora seus direitos subjetivos 

fossem limitadíssimos de qualquer modo, entretanto, o senhor de braço 

e custeio, que simbolizava o momento culminante do feudalismo, já não 

é senhor dos escravos da Antiguidade. O trabalhador medieval, na 

verdade, está no degrau de uma longa escada, que ele subia 

lentamente, com sofrimentos e recuos: a escada de uma libertação. 

 

Enquanto o escravo era obrigado a trabalhar sem nenhum tipo de 

recompensa, sendo tratado como mero objeto, o servo já era considerado pessoa com 

capacidade de ser sujeito nas relações jurídicas, porém com limitações. Com o 

reaparecimento das cidades, para as quais se tornaram crescente a migração do 

homem e, consequentemente aumentando a demanda de produtos e serviços. Os 

artesãos formam obrigados a dispor de auxiliares para as realizações das tarefas. 

Surgindo, assim, as corporações de oficio, com a finalidade de regulamentar diversas 

atividades e defender os interesses dos artesãos. 

Vale lembra que o trabalho não era livre, apenas permitia o exercício da 

profissão aos que fizessem parte da corporação. Pela força que passaram a assumir, 

foram extintas em 17 de julho de 1791 pela lei de Le Chapelier, proibindo os 

agrupamentos de profissionais, eliminando as corporações de oficio. No Brasil as 

corporações de oficio foram proibidas em 1824, pelo artigo 179, da Constituição do 

Império. 

 

 

1.1.1 A Revolução Industrial  
 

 

De acordo com Delgado (2011, p. 83) o direito do trabalho é fruto do 

capitalismo. Para Weber uma das características mais marcantes do sistema 

capitalista é a racionalização das regras de troca, ou seja, a troca do trabalho pelo 

salário. Já para Marx com o surgimento do capitalismo, a relação do homem com o 

trabalho foi modificada, pois a denominada exploração não é mais formada por 

escravos ou servos, agora os trabalhadores são livres, porém, continuam 

dependentes, agora do capital. Foi a partir da Revolução Industrial que os 
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trabalhadores passaram a trabalhar por salários e então se deu início ao 

desenvolvimento do Direito do Trabalho. De acordo como explica Martins (2011, p. 6) 

  

A Revolução Industrial acabou transformando o trabalho em 

emprego. Os trabalhadores, de maneira geral, passaram a 

trabalhar por salários. Com a mudança, houve uma nova cultura 

a ser apreendida e uma antiga a ser desconsiderada. 

 

A grande modificação ocorrida durante a Revolução Industrial foi a 

invenção da máquina a vapor como fonte de energia, em 1712 por Thomas 

Newcomen. A invenção proporcionou muito mais eficiência ao trabalho, alterando em 

definitivo, as relações entre o capital e o trabalho. Nessa época os regimes de trabalho 

foram os piores desde a escravidão. Os trabalhadores não possuíam o mínimo, sendo 

expostos a trabalhos exaustivos, chegavam a trabalhar 18 horas por dia, com 

condições de trabalhos demasiadamente perigosas e insalubres e com salários 

irrisórios que se quer possibilitava condições dignas de subsistência. 

Não existiam leis trabalhistas para amparar os trabalhadores, o que fez com 

que os trabalhadores se reunissem em determinados grupos, denominados de 

sindicatos. Essas agremiações visavam melhores condições de trabalho e a 

diminuição da carga horária laboral. Diante de tais reivindicações, surgiu os primeiros 

conflitos entre os donos das fabricas e os trabalhadores.  

Nesse sentido, resultaram as primeiras conquistas legais que garantiram 

direitos aos trabalhadores. Por ser considerado o mais fraco na relação entre 

empregador e empregados, o Estado passou a intervir para defender o trabalhador. 

De acordo com José Cairo Júnior (2013): “as primeiras leis tratavam de redução da 

jornada de trabalho, da proibição do trabalho de menores e mulheres em locais 

insalubres, da fixação de um salário mínimo, dentre outros fatores”. 

Aos poucos o Estado liberal foi perdendo força, nascendo o Estado 

intervencionista, também conhecido como “Estado do Bem-Estar Social”, que garante 

padrões mínimos de educação, saúde, habitação, renda e seguridade social a todos 

os cidadãos. Diante dessas conclusões, inicia-se o processo de surgimento do direito 

do trabalho. 
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1.2 OIT – Organização Internacional do Trabalho  

 
No que diz respeito ao direito do trabalho no plano internacional, ressalta-

se a instituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, fazendo 

parte do Tratado de Versalhes. O objetivo da OIT é promover a paz social e fazer com 

que seja respeitado os direitos humanos no mundo do trabalho. Exemplifica 

Nascimento (2010, p.132) que as Nações Unidas reconheceram a OIT como 

“organismo especializado competente para empreender a ação que considere 

apropriada, de conformidade com o seu instrumento constitutivo básico, para 

cumprimento dos propósitos nele expostos”. O Tratado de Versalhes é um documento 

internacional criado pelos Países vitoriosos da primeira Guerra Mundial, cuja parte XII 

dispôs sobre a criação da OIT: 

 

Considerando que a Liga das Nações tem por fim estabelecer a paz 

universal, e que tal paz só pode ser fundada sob a justiça social; 

considerando que existem condições de trabalho, implicando para 

grande número de indivíduos misérias e privações, o que gera 

descontentamento tão grave, que põe em perigo a paz e harmonia 

universais [...] as Altas Partes Contratantes, movidas pelo sentimento 

de justiça e humanidade, como pelo desejo de assegurar uma paz 

mundial, convencionam o seguinte: Art., 387. Fundar-se uma 

organização permanente encarregada de trabalhar pela realização do 

programa exposto no preambulo [...] (NASCIMENTO, 2010, p.132 

apud OIT, ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO). 

 

Em relação aos princípios básicos que regulam a ação da OIT, Nascimento 

(2010) alega que existe um princípio essencial, o princípio do tripartimos, que significa 

dizer que as relações trabalhistas devem ser resolvidas juntamente entre governo, 

empregado e empregadores. Por ser a OIT um organismo tripartite, sua composição 

é constituída originariamente por três órgão: Conferência Internacional do trabalho, o 

Conselho de Administração, e a Repartição Internacional do Trabalho.  

A primeira trata-se de assembleia geral de todos os Estados membros da 

OIT, como objetivo de traçar as diretrizes básicas da organização, em reuniões 

anuais. Já o Conselho de Administração, tem função executiva sendo composto de 

representantes empregados, empregadores e do governo. Por fim, a Repartição 

Internacional do Trabalho assume função de secretaria permanente, documentando e 

divulgando as atividades da OIT. 
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Conforme explica Nascimento (2010, p. 135), a OIT possui força normativa, 

desenvolvida por meio de dois instrumentos jurídicos, as convenções e as 

recomendações. 

Convenções internacionais são normas jurídicas emanadas da 
Conferência Internacional da OIT, destinadas a constituir regras gerais 
e obrigatórias para os Estados deliberantes, que as incluem no seu 
ordenamento interno, observadas as respectivas prescrições 
constitucionais. 

 

De acordo com o autor (NASCIMENTO, 2010), as convenções devem ser 

ratificadas pelos Estados-Membros da organização. Os Estados não são obrigados a 

ratificar as convenções, no entanto são obrigados a submetê-las as autoridades 

competentes no prazo máximo de dezoito meses. Quando ratificadas suas normas 

são incorporadas automaticamente na legislação nacional. Após a ratificação, o 

Estado-Membro deve adotar medidas legais para seu cumprimento, apresentando 

relatórios sobre as medidas adotas. 

Quanto as recomendações, como o próprio nome já diz, são apena 

sugestões, com a finalidade de orientar o direito interno de cada Estado. Ocorre as 

recomendações quando “não contam com o número necessário de aceitações para 

que se transformem convenções” (NASCIMENTO, 2010, p. 135).  

A organização Internacional do Trabalho é de extrema importância para a 

determinação das condições de trabalho no mundo, buscando a promoção social e o 

reconhecimento dos direitos humos trabalhistas, inclusive no trabalho escravo 

contemporâneo que veremos posteriormente. 

 

1.3 Evolução Histórica do Direito do Trabalho no Brasil 

 

Conforme já visto a escravidão foi a primeira forma de trabalho. Na época 

os escravos eram tratados como objeto, não possuindo qualquer direito. Segundo 

explica Martins (2011, p. 4), em 28-09-1871, através da Lei do Ventre Livre, dispôs 

que os filhos de escravos nasciam livres. A criança ficaria sob a guarda do senhor ou 

de sua mãe até os 8 anos, entretanto o senhor poderia optar em receber uma 

indenização do governo ou usar do trabalho da criança até os 21 anos completos. 

 Em 1885 foi aceito a chamada lei dos sexagenários, libertando os escravos 

com mais de 60 anos. Foi somente em 13-05-1888, assinada pela Princesa Isabel a 

abolição da escravatura. Com a abolição da escravidão iniciava-se uma nova fase, o 

momento liberal. Para Delegado (2011, p. 105) Apesar da Lei Áurea não configurar 
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caráter jus trabalhista, pode ser considerada o marco inicial do direito do trabalho no 

Brasil. Ainda dispõe sobre a Lei Aurea: 

De fato, constituiu diploma que tanto eliminou da ordem sócio jurídica 
relação de produção incompatível com o ramo jus trabalhista (a 
escravidão), como em consequência, estimulou a incorporação pela 
prática social da fórmula então revolucionária de utilização da força de 
trabalho: a relação de emprego. Nesse sentido, o mencionado diploma 
sintetiza um marco referencial mais significativo para a primeira fase 
do Direito do Trabalho no país do que qualquer outro diploma jurídico 
que se possa apontar nas quatro décadas que se seguiram a 1888. 
(DELGADO, 2011, p.105). 

 

Outra importante fase para a formalização do direito do trabalho no Brasil, 

foram as Manifestações Incipientes ou Esparsas, entre 1888 estendendo até meados 

de 1930. Caracterizadas pelos movimentos operários que não dispunham de 

capacidade de organização. De acordo com Delgado (2017, p.115), nesse período, a 

relação de emprego se evidenciava, “de modo relevante, apenas no segmento 

agrícola cafeeiro avançado de São Paulo e, principalmente, na emergente 

industrialização experimentada na capital paulista e no Rio de Janeiro.” 

Somente em 1930 começa o período da institucionalização do direito do 

trabalho, nessa fase ocorre a criação da estrutura jurídica do direito do trabalho, a 

chamada Era Vargas. Iniciava-se a passagem de um Estado Liberal para Estado 

Social, dando início a grandes modificações nas estruturas do país.  

A constituição de 1934, mencionou pela primeira vez em seu texto 

garantias trabalhistas. Como cita o autor Martins (2011, p. 11) alguns direitos 

garantidos, estão: isonomia salarial, salário mínimo, jornada de trabalho de oito horas, 

repouso semanal, férias remuneradas, dentre outras.  

Três anos após essas inovações, acerca da legalização do direito do 

trabalho, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934 implantando um Estado 

Intervencionista, inspirada na Carta dei lavoro. Com relação a constituição Federal de 

1937, José Afonso da Silva afirma que: 

 

A carta de 1937 não teve, porém, aplicação regular. Muito de seus 
dispositivos permaneceram letra morta. Houve ditadura pura e 
simples, com todo o Poder Executivo e Legislativo concentrado nas 
mãos do Presidente da República, que legislava por via de decretos-
leis que ele próprio fazia e depois aplicava, como órgão do Executivo 
(SILVA, 2011, p. 138). 
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Como haviam muitas normas esparsas sobre assuntos trabalhista, essas 

foram reunidas em um único diploma, aprovada pelo decreto 5.452/ 43 a Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT). A partir de então o direito do trabalho foi crescendo 

consideravelmente. A Constituição (Cidadã) de 1988 veio para ampliar de maneira 

significativa o direito dos trabalhadores nos arts. 7 a 11, Capitulo II, Dos Direitos 

Sociais. No tocante aos direitos sociais Pedro Lenza (2012, p. 1076) dispõe que: 

 

[...] os direitos sociais, direitos de segunda dimensão, apresentam-se 
como prestações positivas a serem implementadas pelo Estado 
(Social de Direito) e tendem a concretizar a perspectiva de uma 
isonomia substancial e social na busca de melhores e adequadas 
condições de vida, estando ainda, consagrados como fundamentos da 
República Federativa do Brasil. 

 

Algumas das grandes inovações trazidas pela Constituição de 88, pode-se 

citar a uniformização dos direitos entre trabalhadores urbanos e rurais. O salário 

mínimo, que antes era regionalizado, com a vigente Constituição passou a ser 

consolidado no território Nacional. É notável a evolução desde a aprovação da 

Constituição. Em relação ao período mais recente da história do direito do trabalho 

temos que: 

Nos últimos anos desta primeira década do século XXI, o grau 
degeneração e efetividade do Direito Individual do Trabalho espraiou-
se pelo Brasil, com o incremento de vários milhões de novos 
trabalhadores regidos por suas regras e princípios ao longo de todo o 
imenso território do país. (DELGADO, 2011, p. 133). 
 
 

Contudo, muito ainda precisa ser feito para total efetivação dos direitos 

trabalhistas. Com iremos ver adiante, muitos trabalhadores ainda são “escravizados”. 

 

1.4 Princípio da Dignidade da Pessoa  

 

A palavra princípio vem do latim principius, que significa origem. Nesse 

sentido, princípio é o fundamento da norma jurídica, preservam e orientam a 

compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e até mesmo para a elaboração 

de novas normas. Portanto, violar um princípio é muito mais grave do que infringir uma 

norma qualquer, isso porque demonstra revolta com todo o sistema. 

Com relação ao princípio da igualdade, está prescrito no caput do artigo 5° 

da Constituição Federal de 1988, que: 
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Todos são iguais perante a lei (esta é a igualdade formal), sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
igualdade, a segurança e a propriedade [...] (BRASIL, 1988). 

 

De acordo com Pedro Lenza (2012, p. 973) explica que tal igualdade deve 

ser buscada no campo material, uma vez que “a lei deverá tratar igualmente os iguais 

desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades”. Essa igualdade 

material mencionada pelo autor tem por finalidade a busca pela equiparação dos 

cidadãos.  

Na nossa Constituição é possível observar algumas normas pragmáticas 

que visam a igualdade material. Pode-se citar como exemplo: art. 170 e incisos que 

tratam da ordem econômica e social; art. 7º que tratam da questão salarial. A 

dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional, que tem como principal 

objetivo a proteção do bem-estar de todos os cidadãos, devendo ser aplicado em 

todas as áreas do Direito, incluindo-se a trabalhista. 

José Afonso da Silva (2011, p. 84) esclarece que a palavra dignidade vem 

do latim dignitas, significando cargo, honra ou honraria, “no vocábulo dignidade é 

respeitabilidade, autoridade, moral, honra, honestidade.” Após um tempo, a palavra 

dignidade, ao se referir a pessoa, passou a significar a integridade do homem. 

Encontra fundamento no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948 e que prescreve: “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade”. 

O Direto do Trabalho é inerente ao ser humano e deve ser garantido de 

modo que o trabalhador tenha um trabalho digno e possa prover seu sustento e de 

sua família. A Declaração Universal de Direitos Humanos declara que: 

 
Artigo XXIII. 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de 
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção 
contra o desemprego. 2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem 
direito a igual remuneração por igual trabalho. 3. Toda pessoa que 
trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 
assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com 
a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros 
meios de proteção social.[...] (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS HUMANOS, 1948). 
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O Código Penal (BRASIL, 1940), no seu artigo 149, dispõe sobre o trabalho 

análogo ao de escravo, caracterizadas pelas condições degradantes de trabalho que 

são conflitantes com a dignidade humana, marcada pela violação de direitos 

fundamentais que coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador.  

O princípio da dignidade da pessoa humana é de extrema importância para 

o trabalho análogo ao de escravo. O trabalhador que possui a jornada de trabalho 

excessivamente extensa, não recebe o mínimo para prover seu sustento e de sua 

família, não vive com dignidade. Não há dignidade sem respeito à integridade física, 

mental e moral do ser humano, sem liberdade e igualdade em direitos, sem a garantia 

aos direitos fundamentais, sem que o trabalhador possua as mínimas condições para 

uma vida plena e respeitosa. Nesse sentido, Delgado (2011, p. 133) traz interessante 

lição em relação ao vínculo existente entre o Direito do Trabalho e os Direitos 

Humanos: 

O universo social, econômico e cultural dos Direitos Humanos passa, 
de modo lógico e necessário, pelo ramo jurídico trabalhista, à medida 
que este regula a principal modalidade de inserção dos indivíduos no 
sistema socioeconômico capitalista, cumprindo o papel de lhes 
assegurar um patamar civilizado de direitos e garantias jurídicas, que, 
regra geral, por sua própria força ou habilidade isolada não 
alcançariam. A conquista e afirmação da dignidade da pessoa humana 
não mais podem se restringir à sua liberdade intangibilidade física e 
psíquica, envolvendo, naturalmente, também a conquista e afirmação 
de sua individualidade no meio econômico e social, com repercussões 
positivas conexas no plano cultural, o que se faz, de maneira geral, 
considerando o conjunto mais amplo e diversificado das pessoas, 
mediante o trabalho e, particularmente, o emprego, normatizado pelo 
Direito do Trabalho. 
 

Portanto, o dever do Estado vai além de fornecer apenas o trabalho digno, 

deve também, garantir que os direitos dos trabalhadores não sejam violados. Sendo 

eminente que os direitos sociais possuem, como base, a dignidade da pessoa 

humana. 
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2. TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO E SUA PRÁTICA NA INDUSTRIA TEXTIL  

 

Mesmo depois da abolição da escravatura, em 1888 no Brasil, o trabalho 

escravo ainda se faz presente, no entanto com um novo conceito. Neste capitulo será 

feita uma análise da evolução do trabalho escravo no Brasil, objetivando esclarecer o 

seu atual conceito “trabalho análogo ao escravo”. Por último, uma pesquisa sobre os 

trabalhadores da indústria têxtil submetidos a condição análoga ao escravo. 

 

2.1 Análise do Trabalho Escravo no Brasil. 

 

A escravidão no Brasil começou com o processo de colonização do país, 

na metade do século XV, com o advento dos portugueses em busca de matéria-prima 

escassa na Europa. Em um primeiro momento os portugueses tentaram utilizar a mão 

de obra dos nativos indígenas, ocorre que a cultura indígena não era compatível com 

a forma de trabalho dos portugueses. Por tanto se fazia necessário uma outra 

alternativa. De acordo com Vianna (1975, p.236), a alternativa seria: 

 

[...] do recurso ao negro africano, cuja escravidão desde o século XV 
era conhecida na Europa Ibérica e Ilhas do Oeste da África, onde já 
se utilizavam trabalhadores forçados levados da Costa Oeste da 
África. 
 

Os portugueses conheciam as capacidades do negro, essencialmente pela 

sua utilização nas ilhas do Atlântico e sabiam que sua pro atividade era superior ao 

do indígena, como afirma Fausto (2004, p.50). Com relação ao número de escravos 

trazidos ao Brasil, o autor expõe que é estimado que entre 1550 e 1855, 4 milhões de 

escravos entraram pelos portos brasileiros, sendo em sua maioria jovens do sexo 

masculino. Com a produção de cana de açúcar em engenhos a comercialização dos 

negros ficaram mais intensas. 

Durante a viagem pelos oceanos até chegarem no Brasil, eram submetidos 

a várias situações de horrores, as mortes nas travessias chegavam a atingir 40% dos 

navegantes. Os que chegavam vivos eram sujeitos a longas jornadas de trabalho, que 

excediam exageradamente sua força física e mental e nos poucos momentos de 

descanso ficavam trancados em senzalas. 

Somente em 04 de setembro de 1850, através da Lei nº 584, de iniciativa 

de Euzébio Queiróz, proibiu a atividade lucrativa do tráfico negreiro. Em seguida veio 
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o Decreto nº 2.270, de 28 de setembro de 1855, conhecida como Lei dos 

Sexagenários, que mencionava com algumas limitações, a libertação dos escravos 

que tivessem mais de 60 anos de idade. Deste modo afirma Jairo Lins de Albuquerque 

Santa-Sé: 

[...] libertava os escravos que tivessem mais de 60 anos de idade, 
porém eles ficariam obrigados a prestar serviços aos seus senhores, 
por mais de 03 anos, a título de indenização pela alforria; poderiam 
ficar dispensados dessa prestação suplementar de serviços se 
pagassem 100$000 ao senhor, ou se atingissem 65 anos de idade. 
 

A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, que diz que os filhos de 

escravas, quando atingissem a maioridade, deixariam de ser escravizados. 

 

Os filhos de escravas deixariam de ser escravos quando atingissem a 
maioridade. Ao lado disto, previa a possibilidade de, ao 
completarem08 anos de idade, passarem para o Estado, que pagaria 
ao senhor uma indenização, no valor de 600.000 réis (600$000), e os 
colocaria numa instituição de caridade para trabalhar em seu favor 
 

Por fim, no dia 13 de maio de 1988, foi assinada a Lei nº 3.353, pela 

princesa Isabel abolindo a escravidão no país e tornando proibida a exploração do 

trabalhador em razão de sua cor, raça ou etnia. Neste sentido, Proner (2010) destaca 

que embora a lei áurea tenha abolido a escravidão há mais de 100 anos, o trabalho 

escravo ainda persiste nos dias atuais bem como nos moldes históricos. 

Na atualidade ainda encontramos registros de trabalho escravo no Brasil. 

Trabalhadores abandonam suas cidades de origem em busca de melhores condições 

de vida e acabam por se submeter a práticas análogas à escravidão. 

 

2.2 Trabalho Análogo ao de Escravo. 
 

O trabalho análogo ao de escravo vai além de meras infrações trabalhistas, 

é um crime contra a dignidade humana, que confronta os princípios e direitos 

fundamentais da Carta Magna de 1988. Apesar abolição da escravatura em 1888, o 

trabalho escravo nunca deixou de existir, passando a ter, apenas, novas 

características. Explica Damião (2014, p.35):  

[...] os escravos eram classificados como objeto, como patrimônio, 
propriedade do senhor escravizador, e hoje, não mais. São 
reconhecidos como pessoas dotadas, inclusive, despersonalizado, o 
que não poderia deixar de ser. 
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Tabela 1 - Comparativo entre a antiga escravidão e a contemporânea. 

BRASIL ANTIGA ESCRAVIDÃO NOVA ESCRAVIDÃO 

Propriedade legal Permitida Proibida 

Custo de aquisição de 
mão-de-obra 
 

Alto. A riqueza de uma 
pessoa podia ser 
medida pela quantidade 
de escravos 

Muito baixo. Não há compra e, 
muitas vezes, gasta-se 
apenas o transporte. 

Lucros  
 

Baixos. Havia custos 
coma manutenção dos 
Escravos 

Altos. Se alguém fica doente 
pode ser mandado embora, 
sem nenhum direito. 

Mão-de-obra  
 

Escassa. Dependia de 
tráfico negreiro, prisão 
de índios ou reprodução. 
Kevin Bales afirma que, 
em 1850, um escravo 
era vendido por uma 
quantia equivalente a R$ 
120 mil 

Descartável. Um grande 
contingente de trabalhadores 
desempregados. Um homem 
foi levado por um gato por R$ 
150,00 em eldorado dos 
Carajás, sul do Pará. 

Relacionamento  
 

Longo período. A vida 
inteira do escravo e até 
de seus descendentes 

Curto período. Terminado o 
serviço, não é mais 
necessário prover o sustento. 

Diferenças étnicas  
 

Relevantes para a 
Escravização 

Pouco relevantes. Qualquer 
pessoa pobre e miserável são 
os que se tornam escravos, 
independentemente da cor da 
pele 

Manutenção da ordem  
 

Ameaças, violência 
psicológica, coerção 
física, punições 
exemplares e até 
assassinatos. 

Ameaças, violência 
psicológica, coerção física, 
punições exemplares e até 
assassinatos. 

Fonte: ONG Repórter Brasil, 2017. 

 

O atual conceito de trabalho escravo se encontra no artigo 149 do Código 

Penal da seguinte maneira: 

 

Artigo 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 trabalhando, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto: Pena: reclusão, de dois a 
oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. § 1º. Nas 
mesmas penas incorre quem: I- Cerceia o uso de qualquer meio de 
transporte por parte do trabalhador, como fim de retê-lo no local de 
trabalho; II – Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se 
apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o 
fim de retê-lo no local de trabalho. § 2º. A pena é aumentada de 
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metade, se o crime é cometido: I – Contra a criança ou adolescente; II 
– Por motivo de preconceito de raça, cor etnia, religião ou origem. 
(BRASIL, 1940). 
 

Com isso, pode-se observar, que a proteção ao trabalhador que é exposto 

as condições análogas ao de escravo se estende ao âmbito penal como na repressão 

nos âmbitos trabalhista e administrativo, sendo o crime tipificado no código penal e as 

violações na Consolidação das Leis de Trabalho. 

Em uma análise ao artigo 149 do Código Penal é possível constatar quatro 

hipóteses de ocorrência do tipo penal. Duas estão relacionadas a proteção da 

liberdade do trabalhador por não ser submetido a trabalhos forçado se à liberdade de 

locomoção, e duas, referentes ao sustento do ambiente salubre, com a proibição de 

que o trabalhador seja submetido a jornadas exaustivas e condições degradantes. 

Segundo Proner (2010, p.58) o bem jurídico protegido pelo referido artigo 

é a dignidade da pessoa humana e ainda a norma contida no artigo 7° da Constituição 

Federal, pois a estipulação dos princípios fundamentais do trabalho, limita o exercício 

patronal, controlando seus abusos. 

Pode-se citar como exemplo dessa limitação a definição da duração do 

trabalho normal, não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais. 

(artigo 7°, XIII, da CF), bem como a garantia ao intervalo intrajornada de uma a duas 

horas, entre outros. 

 

2.2.1 trabalho forçado  

 

 

A convenção n. 29 da OIT, em seu artigo 2º, item I, a respeito do trabalho 

forçado dispõe que: “Artigo 2º 1. Para fins desta Convenção, a expressão "trabalho 

forçado ou obrigatório" compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa 

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

Filho (2004) explica que trabalho escravo é gênero sendo que trabalho 

forçado e trabalho em condições degradantes são considerados espécies, e que 

trabalho escravo não se caracteriza somente na falta da liberdade de ir e vir, mas 

também quando não é dada a mínima dignidade ao trabalhador. 
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Desta forma, observa-se que o trabalho forçado infringe diretamente o 

princípio da dignidade da pessoa humana, caracterizando-se como forma ilegal e 

abusiva de exploração do trabalhador. 

 

 

2.2.2 Trabalho degradante  

 

Para Brito Filho (29), trabalho degradante é aquele em que não há 

garantias mínimas de saúde e segurança no trabalho, além de moradia, higiene, 

respeito e alimentação. De acordo com o entendimento da Justiça Federal do Pará, a 

legislação trabalhista admite o trabalho em condições de risco à saúde ou à vida, 

desde que sejam pagos adicionais de insalubridade e periculosidade.  

Contudo se os benefícios não forem pagos, ou quando não houver 

condições mínimas de trabalho, saúde, segurança, alimentação, higiene, moradia e 

respeito, será considerado crime, tipificado no artigo 149 do CP. Proner salienta que: 

 

O que se quer dizer, portanto, é que o direito capitalista do trabalho 
admite condições insalubres e perigosas de trabalho, mas impõe 
certos limites à submissão de trabalhadores a tais condições. E isto 
porque, mesmo que as partes contratantes estejam respaldadas pelo 
princípio da autonomia da vontade privada, os sujeitos das relações 
jurídicas particulares restam atrelados à observância dos direitos 
fundamentais fixados pela Carta Magna e devem respeitar alguns 
direitos mínimos, atinentes à relação que ora se busca celebrar. 
Assim, dentro de uma ordem constitucional normativa, a primeira 
constatação de jornada degradante seria aquela que ultrapasse os 
limites do princípio da dignidade humana. (PRONER, 2010, p. 67). 
 

 

 

2.2.3 Trabalho exaustivo 

 

Assim como o trabalho degradante, as jornadas exaustivas são admitidas 

no ordenamento jurídico, desde que obedecidas algumas limitações. São 

consideradas jornadas exaustivas de trabalhos aquela que ultrapassa os limites da 

dignidade humana. Não condiz somente com o numero demasiado de horas, mas 

também ao ritmo inadequado, analisando o caráter qualitativo da jornada e a 

intensidade das atividades desempenhadas. 
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Dentro do conceito de “jornada exaustiva”, portanto, não interessa 
apenas o número de horas trabalhadas, mas a intensidade com que o 
trabalho é desenvolvido dentro da jornada estabelecida, o que levará 
a analisa, em consequência, o tipo de trabalho desenvolvido – 
considerando que certas atividades exigem mais concentração do que 
outras - o sistema de metas imposto, a pressão para controle da 
produção, em especial aqueles, nos quais as características 
individuais de cada trabalhador são sobrepujadas pelo resultado final 
da produção [...] (Proner, 2010, p.84). 

 

A este respeito, a Declaração Universal de Direitos do Homem pontua a 

importância do descanso, e dos momentos dedicados ao lazer, conforme previsto no 

artigo 24 “Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação 

razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas”. (BRASIL, 1948). 

A CF/88 estabelece o limite da jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias 

e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, além da previsão, deve ser paga ao 

trabalhador quando a jornada de trabalho for superior aos limites determinados, qual 

seja, no mínimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal. 

Ainda, a CLT, no seu artigo 59, permite a realização de apenas duas horas 

extraordinárias, além de outras disposições que buscam garantir a saúde física e 

psíquica do trabalhador. 

 

2.3 Perfil do Trabalhador Submetidos a Condição Análogo ao de Escravo na 
Indústria Têxtil Brasileira. 
 
 

Na maioria dos trabalhadores submetidos ao trabalho análogo ao de 

escravo no Brasil, são formados pelos cidadãos em situação de vulnerabilidade, com 

pouca ou sem nenhuma alfabetização. Conforme uma pesquisa divulgada pela OIT 

(2011) segundo a escolaridade dos trabalhadores: 18,3% eram analfabetos, nunca 

tendo frequentado escola, e 45% eram analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que 

possuíam menos de quatro anos de estudos completos, a pesquisa revelou ainda que 

o tempo médio de estudo desses trabalhadores era de 3,8 anos. 

Em consequência à ausência de escolaridade dos trabalhadores se 

apresenta como um grande obstáculo para a execução de trabalhos mais qualificados 

coagindo-os ao desempenho de funções precárias, em jornadas exaustivas, com 

condições insalubres e recebendo salários que não garante o mínimo para a 

subsistência. 
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De acordo com uma análise do auditor fiscal do trabalho Roberto Bignami, 

coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Escravo da Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo, o trabalhador submetido ao trabalho 

análogo ao escravo recebe sua remuneração com base no que produz, o que os leva 

a cumprir jornadas abusivas, na esperança de uma remuneração maior 

 
Figura 1 - Reportagem (2016) sobre trabalho em condição degradante e análogo ao escravo 
em São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Editora arte Folhapress 
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Esse tipo de trabalho, onde a remuneração se dá apenas pela produção se 

dá a denominação de “sistema de suor”, derivado do inglês sweating system. No Brasil 

este tipo de trabalho ocorre mais frequentemente entre trabalhadores estrangeiros, 

segundo observa Roberto Bignami: 

 

É um tipo de trabalho que, basicamente, o trabalhador nacional já não 
aceita. Ele acaba atraindo o estrangeiro e, principalmente, o mais 
humilde. É o imigrante econômico, que busca melhores condições do 
que de seu país. A gente tem um nicho muito grande de trabalhadores 
andinos, basicamente bolivianos, paraguaios, peruanos. 

 

Neste contexto, grande parte dos trabalhadores submetidos a condição 

análogo ao de escravo na indústria têxtil Brasileira é formada por estrangeiros de 

países vizinhos, muitos são bolivianos que fogem do seu país em busca de melhor 

qualidade de vida. 

A trajetória desses trabalhadores bolivianos começa ainda em seu país 

onde são recrutados, e vêm para o Brasil com documentos provisórios e, muitas 

vezes, falsificados. Já no Brasil restam poucas opções de trabalho, tendo em vista 

sua situação irregular, assim submetem-se aos trabalhos forçados já que não têm 

amparo legal para sua permanência no território brasileiro, ainda encontram abarreira 

do idioma e a ausência de meios para o próprio sustento. 

O caso mais recente conhecido pelo MTE envolvendo trabalhadores 

bolivianos, ocorreu em setembro de 2017, onde os auditores fiscais do trabalho 

flagraram os imigrantes que recebiam uma média de R$ 5 por peça que eram vendidas 

por até R$ 698 nas lojas da Animale. A marca, que define “luxo e sofisticação” como 

suas “palavras de ordem”, tem mais de 80 estabelecimentos no país, muitos em 

shoppings de alto padrão.  

Os costureiros subcontratados trabalhavam mais de doze horas por dia no 

mesmo local onde dormiam, dividindo o espaço com baratas e instalações elétricas 

que ofereciam risco de incêndio. 

Conforme cita Bourdieu (2011, p.31) a mão de obra dos bolivianos atende 

à necessidade momentânea do setor têxtil já que são trabalhadores descartáveis, 

temporários e isolados, sem proteção social, que preenchem adequadamente o vazio 

de serviços baratos, relegados pelos brasileiros. 
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2.4 Terceirização na Indústria Têxtil 

 

No Brasil, a terceirização no setor têxtil tem resultado negativo sobre as 

condições de trabalho dos costureiros. Sem o vínculo formal com a empresa, o 

empregado não dispõe de mecanismos legais para se proteger de abusos e da 

exploração nas relações de trabalho. Conforme explica Rosa,  

 

A base da ocorrência do trabalho escravo na indústria de confecção 
têxtil é a terceirização e quarteirização da atividade-fim, que é a 
produção de roupas. O que acontece é que as grandes marcas 
contratam intermediários, que são oficinas de porte médio, e essas 
organizações terceirizam seu trabalho contratando oficinas menores. 
Os preços pagos a essas pequenas oficinas são irrisórios. 

 

Ainda no que se refere a ligação entre a terceirização e o trabalho escravo, 

Figueiras (2014, p.6) explica que: 

 
[...] a adoção da terceirização pelas empresas potencializa a 
capacidade de exploração do trabalho e reduz a probabilidade de 
atuação dos agentes que poderiam impor limites a esse processo. É 
exatamente nessa combinação de fatores que reside a relação entre 
terceirização e trabalho análogo ao escravo. 

 

De acordo com relatório da CPI do Trabalho Escravo (2014), estima-se que, 

com a terceirização, as grandes marcas economizam cerca de R$ 2,3 mil por 

funcionário todos os meses, além de não recolher impostos. 

Considerando esta situação, Fabre (2012, citado por AIRES) procurador do 

trabalho, destaca que o governo sai prejudicado, haja visto que, diante da ausência 

de registro na carteira de trabalho ocorre a evasão dos tributos e consequentemente 

uma concorrência desleal entre as empresas que cumprem com a legislação 

trabalhista e pagam os tributos e aquelas que não pagam. 

Merece destacar, contudo, que a terceirização de atividades não isenta a 

empresa que terceirizou as tarefas da responsabilidade pelas condições de trabalho 

degradantes as quais os trabalhadores são submetidos. Phillips (2011, P. 38) refere 

que o trabalho forçado é uma responsabilidade de todos os agentes envolvidos no 

recrutamento e contratação dos trabalhadores – quer esse processo seja formal ou 

informal. 

Diante deste cenário, o Brasil deve encontrar um caminho, medidas que 

possam erradicar esta prática. O Ministério Público do Trabalho deve fiscalizar 
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deforma mais intensa, embora saibamos que exija empenho, recursos financeiros que 

acabam por onerar o serviço público, a população também deve participar a fim de 

denunciar a prática, além disso a legislação deve ser eficaz no combate, as multas 

devem ser elevadas e as práticas de erradicação devem promover o desestímulo ao 

trabalho escravo. 

 

2.5 Caso Zara 

 

A loja Zara, do grupo espanhol Inditex, é uma rede internacional com lojas 

presentes em quase todas as partes do mundo. No Brasil a rede conta com a empresa 

intermediaria AHA, localizada na cidade de São Paulo que é responsável por parte da 

produção, entre elas: blusas, calças e vestidos. 

Em agosto de 2011, a fiscalização da Superintendência Regional do 

Trabalho de São Paulo (SRTE/SP) encontraram 52imigrantes em condições análogas 

ao de escravo em uma oficina de costura na capital paulista, subcontratada pela Zara. 

As condições de trabalho eram deploráveis, trabalhavam 16 horas por dia e tinha 

restringido sua liberdade de ir e vir. Uma peça de roupa que na loja da Zara era 

vendida por R$ 139,00, o dono da fornecedora recebia 7 reais e os costureiros apenas 

2.  

A empresa utilizava da terceirização, transferindo suas atividades para 

pequenas oficinas, geralmente operando de modo informal ou ilegal, sendo que os 

fiscais encontraram 33 oficinas subcontratadas. Campos (2015, p. 35) expõe que:  

 

Após análise do caso das duas oficinas inspecionadas, os fiscais do 
trabalho concluíram que as condições nas oficinas deveriam ser 
classificadas como análogas à escravidão. De acordo com o relatório 
de inspeção, a Zara Brasil exercia poder de direção sobre a cadeia de 
suprimentos e, portanto, deveria ser considerada como o verdadeiro 
empregador e legalmente responsável pela situação dos 
trabalhadores resgatados. De acordo com a fiscalização do trabalho, 
a AHA funcionava apenas como “braço logístico” da Zara Brasil, a 
qual, de fato, exercia poder de direção sobre toda a cadeia de 
suprimentos –definindo modelos, escolhendo tecidos, impondo 
prazos, fazendo controles de qualidade, solicitando correções, etc. 
 

Em sua defesa a empresa alegou ser de responsabilidade das empresas 

terceirizadas, colocando-se na qualidade comercial de compra e venda e não na de 

indústria. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, “a Zara deve ser 
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considerada como a verdadeira empregadora dos imigrantes libertados, que só 

costuravam peças para a marca” (BRASIL, 2015). 

Tal confirmação é baseada no conceito de empregador da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) que define que “cada indivíduo que presta serviços pagos 

e não eventuais a um empregador, com subordinação a suas ordens e determinações, 

deve ser considerado seu empregado.” 

Zara foi considerada a verdadeira empregadora, sendo responsabilizada 

por 48 infrações verificadas pelos fiscais do MTE, durante a inspeção das oficinas. 

Campos (2015, p.36) apresenta que: 

 

As multas estão ligadas, entre outras questões, a contratação ilegal, 
jornadas de trabalho excessivas, não pagamento de benefícios 
obrigatórios, condições inseguras de trabalho, condições de habitação 
e alimentação inadequadas para os trabalhadores e emprego de 
trabalhador com menos de 18 anos em condições insalubres ou 
perigosas. 

 

Em dezembro de 2011, foi feito um acordo extrajudicial entre o MP e a 

empresa. Tal acordo estabeleceu regras de conduta a ser seguidas pela empresa na 

qual foram encontrados problemas, em vez de se iniciar um processo criminal.  

Tal acordo especificou como deve ser o monitoramento da empresa, 

devendo ser concentrado em: garantir que seus trabalhadores tenham sido 

formalmente contratados, confirmar o pagamento integral de salários, FGTS e 

contribuições para a previdência social, garantir o cumprimento das jornadas de 

trabalho previstas na lei ou em acordos sindicais, e garantir condições de segurança 

e de saúde em conformidade com as normas em vigor.  

Quando forem encontrados casos de descumprimento, a Zara Brasil deve 

elaborar Planos de Ação Corretiva, os quais, por sua vez, devem ser submetidos ao 

Ministério Público do Trabalho e aos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Embora a empresa tenha assinado a TAC, e não o cumpriu. De acordo com 

a superintendência do órgão federal em São Paulo, uma auditoria em 2015, contou 

com 67 fornecedores da marca mostrando 433 irregularidades em todo o país, como 

excesso da jornada de trabalho, atraso nos pagamentos, aumento dos acidentes, 

trabalho infantil, além de discriminação pela exclusão de imigrantes da produção, o 

que pode resultar em multa de mais de R$ 25 milhões. 
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Zara admitiu que a responsabilidade moral, no entanto a marca vem 

buscando a não responsabilização na Justiça. Os representantes da empresa 

persistem que não possuíam conhecimento sobre a subcontratação de oficinas 

promovidas por suas fornecedoras. A alegação é que quem teria obtido lucro com a 

exploração foi a intermediária, e não a marca. 
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3. COMBATE A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO  

 

Apesar do acesso à justiça ser um direito de todos, esse acesso encontra 

uma serie de barreiras, como a falta de informação. Como já visto a maioria dos 

trabalhadores submetidos a condição análoga ao de escravo são analfabetos ou com 

pouquíssima escolaridade, não possuindo conhecimento da legislação Brasileira. 

Nesse último capitulo será abordado os meios de combate ao trabalho escravo, 

apresentando os mecanismos judiciais, extrajudiciais, e outras organizações que 

prestam apoio ao imigrante, juntamente com sua eficácia no caso concreto que serão 

expostos e analisados a seguir. 

 

3.1 A nova Legislação Trabalhista e a Ameaça à Proteção dos Trabalhadores 

 

Entre as mudanças adento da nova legislação estão a ampliação da 

terceirização, a contratação de autônomos de forma irrestrita, e a possibilidade de 

aumentar a jornada de trabalho e de reduzir as horas de descanso. De acordo com 

especialista que atuam na erradicação do crime as mudanças afetam o combate ao 

trabalho escravo, ainda que não alterado a forma como o trabalho escravo é 

caracterizado pela legislação. 

Luís Alexandre de Faria auditor fiscal do trabalho, afirma que “As mudanças 

criam condições legais e permitem que a legislação banalize aquelas condições que 

identificamos como trabalho análogo ao escravo”. A principal mudança que deve 

dificultar o combate ao trabalho escravo, trata-se da ampliação da terceirização para 

as principais atividades da empresa. O artigo 3º da CLT é acrescido do § 2º, com o 

seguinte teor: 

 

O negócio jurídico entre empregadores da mesma cadeia produtiva, 
ainda que em regime de exclusividade, não caracteriza o vínculo 
empregatício dos empregados da pessoa física ou jurídica contratada 
com a pessoa física ou jurídica contratante nem a responsabilidade 
solidária ou subsidiária de débitos e multas trabalhistas entre eles. 
(BRASIL,  

 

De acordo com Brito (AUTOR, ANO E PÁGINA), “A nossa experiência de 

combate ao trabalho escravo mostra que todos os resgatados são contratados por 
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intermediários que já são autônomos ou terceirizados, e quem contrata busca se 

esquivar da responsabilidade”. 

Com o aumento de empresas terceirizadas, consequentemente ocorre o 

distanciamento do trabalhador de quem efetivamente controla a produção. Segundo 

Faria, com as novas regras aumentará a prática de empresas terceirizadas que 

contratam outras empresas, a chamada “quarteirização”. “Será mais difícil que a gente 

identifique quem é o real empregador”, afirma. Ainda segundo o auditor, na indústria 

têxtil o trabalhador encontrado a situação análogo ao de escravo geralmente está em 

uma oficina de costura subcontratada por uma empresa de confecção que já é 

terceirizada de uma grande marca. 

Outro ponto trazido pela reforma trabalhista que merece destaque no nosso 

estudo é as negociações coletivas que ampliam a jornada de trabalho, que pode 

chegar a 12 horas diárias, e reduzam o intervalo de descanso. 

A jornada exaustiva, que vai além de horas extras e que coloca em risco a 

integridade física do trabalhador, é um dos pontos que podem caracterizar uma 

situação de trabalho escravo. Ainda que nem toda jornada de 12 horas possa 

configurar o crime, esse aumento pode banalizar a sua ocorrência. Conforme explica 

o juiz do trabalho da 15ª região Marcus Barberino “Nenhuma jornada superior a oito 

horas pode ser habitual (salvo exceções negociadas em acordos coletivos). A reforma 

cria um argumento de resistência e de disseminação da fraude pelos escravistas,” 

Em uma palestra ministrada pela Procuradora-Chefe do Ministério Público 

do Trabalho em Minas Gerais, Adriana Augusta de Moura Souza, fala sobre a 

inconstitucionalidade da nova lei. O artigo 223 da lei.467/17tarifou o dano moral, ao 

prever indenização de acordo com a natureza da ofensa. Dessa forma: até cinco vezes 

o salário contratual do ofendido, se for de natureza leve; até dez vezes, se for média; 

e até 50 se for grave.  

Ainda segundo a Procuradora, o artigo 5º, caput, inciso X, da Constituição 

e o artigo 1º, inciso III, falam da reparação global do dano. Com a tarifação no 

parágrafo 1º do artigo 223-G, o processo é discriminatório, uma vez que confere 

importância a quem recebe um salário maior, quanto maior o salário maior o dano 

moral, ocorre que quando se fala em trabalho escravo trata-se de trabalhadores que 

ganham o mínimo do mínimo e na maioria não ganham nada. Ainda segundo a 

procuradora: “Se estamos falando de trabalho escravo, estamos falando de afronta à 

dignidade humana, a mais grave das ofensas”.  



35 
 

E aí, se não há sequer contrato ou salário, como estipular a multa prevista 

na nova Lei, de 50 vezes o salário? A procuradora relatou que em ações movidas pelo 

Ministério Público, por conta de resgates, há condenações que alcançaram R$5 

milhões. Ela lembrou também o caso da loja Zara, que firmou acordo com o MPT de 

R$ 7 milhões por submeter trabalhadores a trabalho análogo ao de escravo. “Se se 

prevalecer o que consta na nova lei, jamais teremos esse tipo de indenização”, 

avaliou.  

E isso, independentemente do porte do empregador. “Querem 

institucionalizar a escravatura moderna no Brasil”, afirma o ex-ministro do Trabalho e 

Emprego, Manoel Dias, ao criticar os retrocessos impostos pelo governo de Michel 

Temer a partir das alterações feitas na CLT e nas portarias do órgão que, segundo 

ele, deixou de ser um refúgio para os cidadãos. Com isso se antes da reforma já era 

difícil combater o trabalho escravo, a atual legislação significa um verdadeiro alvará 

para a exploração desenfreada. 

 

3.2 Análise da Lei nº 14.946 de 2013 

 

O projeto de lei nº 1.034 de 2011, transformado em Lei Estadual nº 14.946 

de 2013 de autoria do Deputado Carlos Bezerra Junior, foi de extrema importância 

para os trabalhadores da indústria têxtil paulista, pois visa aumentar a punição dos 

empregadores que submetem os trabalhadores a condições de trabalho subumanas. 

Assim, o artigo 1º da lei determina a seguinte punição:  

 

Artigo 1º - Além das penas previstas na legislação própria, será 
cassada a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual, 
intermunicipal e de comunicação (ICMS)dos estabelecimentos que 
comercializarem produtos em cuja fabricação tenha havido, em 
qualquer de suas etapas de industrialização, condutas que configurem 
redução de pessoa a condição análoga à de escravo. (SÃO PAULO, 
Lei nº 14.946 de 2013). 

 

A lei também prevê, que uma vez efetuada cassação da inscrição do 

cadastro de contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), sócios, pessoas físicas e jurídicas estarão impedidas de exercer o mesmo 
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ramo de atividade, ainda que em estabelecimento distinto daquele. As restrições 

determinadas prevalecerão pelo prazo de 10 anos contados da data da cassação. 

Apesar da lei ser restrita apenas ao Estado de São Paulo, observa-se uma grande 

conquista para os trabalhadores da indústria têxtil, tendo que a maioria dos 

trabalhadores acometidos do crime se concentram no Estado.  

 

3.3 Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) 

 

O GEFM foi criado em 1995 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

por meio das portarias nº 549 e 550, a partir de uma solução amistosa resultante de 

denúncia encaminhada à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Marques (2012, p. 20) explica que ele 

atua: 

 

[...] através do diagnóstico e dimensionamento da mencionada 
situação, assim como realizar a supervisão direta dos casos 
fiscalizados, garantindo o sigilo necessário ao recebimento das 
denúncias e obtenção de provas necessárias, permitindo que a 
fiscalização local não seja reprimida. 

 

A forma mais eficaz para se combater a escravidão é através da 

fiscalização. As operações de fiscalização, ocorrem de forma conjunta com o 

Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal. 

Assim, outra medida importante que vem prevista na portaria, diz respeito aos 

resultados da ação, explica Silva (2010, p. 166):  

 

[...] atribui aos coordenadores dos GEFM a incumbência de 
encaminhar ao coordenador nacional relatório circunstanciado, 
acompanhado de cópias dos autos de infração e notificações de débito 
lavrados, de fotografias e respectivos negativos, filmes e outros 
documentos. 

 

O autor ainda explica que deve ser enviada pelo Secretário de Inspeção do 

Trabalho cópia do relatório para o ao MPF e ao MPT, além de outros órgãos, quando 

constatado a evidências de um crime. Recebida a denúncia, Silva (2010, p. 167) expõe 

que caberá ao “coordenador regional da fiscalização móvel verificar sua atualidade, 

assim como a veracidade dos fatos e a viabilidade da ação fiscal” e então, se 
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comprovadas as informações e verificada a necessidade de realizar a operação, o 

coordenador deverá elaborar a proposta de ação.  

O GEFM então visita o local denunciado, onde, de acordo com Silva (2010, 

p. 168) “verifica as condições de trabalho; entrevista trabalhadores; documenta a ação 

fiscal com fotografias, filmagens, gravações de depoimentos e relatos tomados a 

termo”. Conforme dados divulgados pelo MT o número de fiscalização feita no Brasil 

em 2017 foi o menor desde 2005. 

 

Figura 2 - Evolução do número de fiscalizações realizadas no Brasil. 
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Figura 3 - Dados de Trabalhadores Resgatados 

 

 

Nas figuras 2 e 3 é possível observar que o número de fiscalização caiu, 

consequentemente reduzindo o número de trabalhadores resgatados em condição 

desumana. Apesar de comprovada a eficiência do GEFM, ela vem sendo cada vez 

menos utilizada, o que precisa ser mudado, pois a escravidão não para. 

 

3.4 Lista Suja 

 

Outro instrumento utilizado no combate ao trabalho escravo está a lista 

suja, criada em 2003 com o intuito de divulgar os nomes das empresas que são 

autuadas pelo uso do trabalho análogo ao escravo a partir da fiscalização do Ministério 

do Trabalho, e que tiveram estas autuações confirmadas após um processo 

administrativo. Neste contexto o, a jornalista Camilla Costa assevera: 

 

a partir da chamada "lista suja", empresas e bancos públicos que 
assinaram o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo 
podem negar crédito, empréstimos e contratos a fazendeiros e 
empresários que usam trabalho análogo ao escravo. (COSTA, 2015). 
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A lista suja é um instrumento de transparência do Estado, uma vez que este 

possui a obrigação de fiscalizar e garantir os direitos trabalhistas. Observe que o nome 

do empregador só poderá constar na lista suja após a confirmação de ocorrência de 

trabalho análogo ao de escravo após um processo administrativo, ocorrendo também 

o pagamento de multa. Consoante com o disposto no art. 2º: 

 

A inclusão do nome do infrator no Cadastro ocorrerá após decisão 
administrativa final relativa ao auto de infração, lavrado em decorrência 
de ação fiscal, em que tenha havido a identificação de trabalhadores 
submetidos a condições análogas à de escravo. (BRASIL, 2011) 

 

Conforme o artigo 4º da portaria, após a inclusão do nome do infrator na 

lista, cabe a fiscalização do trabalho realizar o monitoramento durante o período de 

dois anos, com o intuito de verificar se o mesmo está cumprindo com as 

determinações, de forma a regularizar as condições de trabalho. De acordo parágrafos 

do referido artigo, expirado o prazo de 2 anos, o nome do empregador pode ser 

excluído da lista suja, desde que não tenha sido reincidente, que tenha realizado o 

pagamento das multas e das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

Devido a alguns questionamentos pelos empregadores sobre a legalidade 

da lista no Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Ricardo Lewandowski 

suspendeu a divulgação em dezembro de 2014. Entretanto em 2016 a ministra 

Carmen Lucia suspendeu a proibição e autorizou a publicação, com alguns reajustes 

feito pela portaria n. 04, de 11/05/2016. A partir desta portaria, se o empregador 

assinar um Termo de Ajustamento de Conduta ou acordo judicial com o governo 

federal, passa para uma “área de observação” do cadastro que é também divulgada, 

mas indica que a empresa está providenciando as correções.  

O juiz do Trabalho Rubens Curado Silveira, da 11ª Vara do Trabalho de 

Brasília, ressaltou que deixar de divulgar o documento "esvazia a política de Estado 

de combate ao trabalho análogo ao de escravo no Brasil". Atualmente a lista conta 

com 166 nomes (empresas). "A lista suja combate ao trabalho escravo, mas, mais do 

que isso, é um instrumento de gerenciamento de risco para a atividade econômica 

brasileira, porque ninguém quer se associar a empresas que usam trabalho análogo 

à escravidão", disse à BBC Brasil o cientista político Leonardo Sakamoto, da ONG 

Repórter Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Importante destacar nas considerações finais deste trabalho que na 

antiguidade o escravo era obrigado a trabalhar sem nenhum tipo de recompensa, 

sendo tratado como mero objeto, o servo já era considerado pessoa com capacidade 

de ser sujeito nas relações jurídicas, porém com limitações. Com o reaparecimento 

das cidades, para as quais se tornaram crescente a migração do homem e, 

consequentemente aumentando a demanda de produtos e serviços. 

Com o surgimento do capitalismo, a relação do homem com o trabalho foi 

modificada, pois a denominada exploração não é mais formada por escravos ou 

servos, agora os trabalhadores são livres, porém, continuam dependentes, agora do 

capital. Foi a partir da Revolução Industrial que os trabalhadores passaram a trabalhar 

por salários e então se deu início ao desenvolvimento do Direito do Trabalho. 

Nesse sentido, resultaram as primeiras conquistas legais que garantiram 

direitos aos trabalhadores. Por ser considerado o mais fraco na relação entre 

empregador e empregados, o Estado passou a intervir para defender o trabalhador. 

E, mais tarde, em relação aos princípios básicos que regulam a ação da OIT, surge 

um princípio essencial, o princípio do tripartimos, que significa dizer que as relações 

trabalhistas devem ser resolvidas juntamente entre governo, empregado e 

empregadores. Por ser a OIT um organismo tripartite, sua composição é constituída 

originariamente por três órgão: Conferência Internacional do trabalho, o Conselho de 

Administração, e a Repartição Internacional do Trabalho.  

A organização Internacional do Trabalho é de extrema importância para a 

determinação das condições de trabalho no mundo, buscando a promoção social e o 

reconhecimento dos direitos humos trabalhistas, inclusive no trabalho escravo 

contemporâneo que veremos posteriormente. 

Dessa forma, o princípio da dignidade da pessoa, nesse contexto, é de 

extrema importância para o trabalho análogo ao de escravo. O trabalhador que possui 

a jornada de trabalho excessivamente extensa, não recebe o mínimo para prover seu 

sustento e de sua família, não vive com dignidade. Não há dignidade sem respeito à 

integridade física, mental e moral do ser humano, sem liberdade e igualdade em 

direitos, sem a garantia aos direitos fundamentais, sem que o trabalhador possua as 

mínimas condições para uma vida plena e respeitosa. 
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Considerou-se também, a partir deste trabalho, que a maioria dos 

trabalhadores submetidos ao trabalho análogo ao de escravo no Brasil, são formados 

pelos cidadãos em situação de vulnerabilidade, com pouca ou sem nenhuma 

alfabetização. Conforme uma pesquisa divulgada pela OIT (2011) segundo a 

escolaridade dos trabalhadores: 18,3% eram analfabetos, nunca tendo frequentado 

escola, e 45% eram analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que possuíam menos 

de quatro anos de estudos completos, a pesquisa revelou ainda que o tempo médio 

de estudo desses trabalhadores era de 3,8 anos. 

Isso em decorrência da ausência de escolaridade dos trabalhadores se 

apresenta como um grande obstáculo para a execução de trabalhos mais qualificados 

coagindo-os ao desempenho de funções precárias, em jornadas exaustivas, com 

condições insalubres e recebendo salários que não garante o mínimo para a 

subsistência. 

Neste contexto, grande parte dos trabalhadores submetidos a condição 

análogo ao de escravo na indústria têxtil Brasileira é formada por estrangeiros de 

países vizinhos, muitos são bolivianos que fogem do seu país em busca de melhor 

qualidade de vida. 

Um exemplo marcante no Estado brasileiro foi a trajetória desses 

trabalhadores bolivianos começa ainda em seu país onde são recrutados, e vêm para 

o Brasil com documentos provisórios e, muitas vezes, falsificados. Já no Brasil restam 

poucas opções de trabalho, tendo em vista sua situação irregular, assim submetem-

se aos trabalhos forçados já que não têm amparo legal para sua permanência no 

território brasileiro, ainda encontram abarreira do idioma e a ausência de meios para 

o próprio sustento. 

Pois o que a mais marcante consideração a este respeito é a triste condição 

de que a mão de obra dos bolivianos atende à necessidade momentânea do setor 

têxtil já que são trabalhadores descartáveis, temporários e isolados, sem proteção 

social, que preenchem adequadamente o vazio de serviços baratos, relegados pelos 

brasileiros. 

Ademais, verificou-se que no Brasil, a terceirização no setor têxtil tem 

resultado negativo sobre as condições de trabalho dos costureiros. Sem o vínculo 

formal com a empresa, o empregado não dispõe de mecanismos legais para se 

proteger de abusos e da exploração nas relações de trabalho. 
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Merece destacar, contudo, que a terceirização de atividades não isenta a 

empresa que terceirizou as tarefas da responsabilidade pelas condições de trabalho 

degradantes as quais os trabalhadores são submetidos.  

Com o aumento de empresas terceirizadas, consequentemente ocorre o 

distanciamento do trabalhador de quem efetivamente controla a produção. Segundo 

Faria, com as novas regras aumentará a prática de empresas terceirizadas que 

contratam outras empresas, a chamada “quarteirização”. Pois considerou-se que será 

mais difícil que a gente identifique quem é o real empregador.   

E isso, independentemente do porte do empregador a intenção de 

terceirizar a indústria têxtil foi a de institucionalizar a escravatura moderna no Brasil, 

como bem afirmou o ex-ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, ao criticar os 

retrocessos impostos pelo governo de Michel Temer a partir das alterações feitas na 

CLT e nas portarias do órgão que, segundo ele, deixou de ser um refúgio para os 

cidadãos. Com isso se antes da reforma já era difícil combater o trabalho escravo, a 

atual legislação significa um verdadeiro alvará para a exploração desenfreada. 

Um mecanismo de ação foi criado com a nomenclatura “lista suja” que é 

um instrumento de transparência do Estado, uma vez que este possui a obrigação de 

fiscalizar e garantir os direitos trabalhistas. Observe que o nome do empregador só 

poderá constar na lista suja após a confirmação de ocorrência de trabalho análogo ao 

de escravo após um processo administrativo, ocorrendo também o pagamento de 

multa. 

Por fim, ressaltou-se que a lista suja combate ao trabalho escravo, mas, 

mais do que isso, é um instrumento de gerenciamento de risco para a atividade 

econômica brasileira, porque ninguém quer se associar a empresas que usam 

trabalho análogo à escravidão, 
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