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RESUMO: A Constituição Federal de 1988 surge num contexto de busca da defesa e 

da realização de direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade, nas mais 

diferentes áreas. Elege a instituição do Estado Democrático, o qual se destina “a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais”, assim como o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça social, bem como, seguindo a tendência do 

constitucionalismo contemporâneo, incorporou, expressamente, ao seu texto, o princípio 

da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III) – como valor supremo –, definindo-o 

como fundamento da República. O trabalho escravo, sendo uma maneira cruel de 

tratamento ao ser humano, merece uma abordagem detalhada e sempre atualizada, no 

sentido de uma contribuição ao repúdio desse tratamento de “coisificação” da pessoa 

humana. 
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1. INTRODUÇÃO 

A história e a observação de dados concretos conduzem-nos à comprovação de 

que as regras jurídicas passam a ser aquilo que os homens delas fazem.  

Trata-se não somente de enunciar princípios e regras, mas de constatar também 

que o direito precisa refletir e considerar exatamente as práticas, as realidades. 

Os valores constitucionais são a mais completa tradução dos fins que a 

comunidade pretende ver realizados no plano concreto, mediante a normatização 

empreendida pela própria Lei Fundante.  
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Com efeito, enquanto ordem objetiva de valores, a Constituição cumpre o 

importante papel de transformar os valores predominantes em uma comunidade 

histórica concreta, em normas jurídico-constitucionais, com todos os efeitos e 

implicações que esta normatização possa ter. 

O trabalho, como valor social, foi e deve ser preservado como meio de se 

alcançar a liberdade, dignidade e de sociabilizar o indivíduo perante a sociedade que 

integra. 

Logo, ao se remover do trabalhador o valor social do trabalho, retira-se também 

a possibilidade de se autoafirmar por meio do acesso à educação, à saúde, ao lazer e 

retiramos automaticamente sua liberdade e sua dignidade. E nisso consiste a essência da 

escravidão presente no Brasil ainda nos dias de hoje. 

A condição, o estado de pobreza da pessoa, fomenta uma ausência de opção, o 

que acaba submetendo-o à condição de “coisa”, vendo-se forçado a assumir uma 

posição cada vez mais usurpadora de sua capacidade de raciocínio, sua vontade e seu 

poder de se autodeterminar. 

O modo de se lidar e encarar o trabalho escravo tomou tal proporção que foi, e é, 

matéria de Convenções internacionais, como a de nº 29 da OIT ou a Convenção sobre a 

Escravatura, assinada em Genebra no ano de 1926 da ONU. 

Nos dias de hoje, o Estado brasileiro também vem tentando impedir, por meio de 

fiscalização, punição, tratados, ações administrativas dentre outros, que um indivíduo 

explore o outro e, consequentemente, cause um mal a toda a coletividade. 

Como medida de combate, temos, ainda, a atuação do Ministério Público, como 

órgão legítimo, com a impetração de medidas coatoras, como a Ação Civil Pública.  

Temos também a integração do Ministério do Trabalho no Grupo de 

Fiscalização móvel, a criação da Comissão Pastoral da Terra, o artigo 149 do Código 

Penal, todos convergidos no combate dessa desumana e ilegal atividade. 

Os direitos fundamentais evoluíram com grande intensidade no sentido de 

proteger o indivíduo em sua dignidade e liberdade, porém, faz-se necessário ampliar o 

conceito desses valores e promover a emancipação da sociedade, mais um passo da raça 

humana no sentido de distribuir de forma equânime o que, pelo trabalho de todos, foi e 

é conquistado. 

Ante a uma sociedade cuja desigualdade ainda é a marca; ante a um contexto de 

vida onde o capitalismo e outras ideologias alimentam o individualismo; ante aos 



reclamos da atualidade, em que valores e vidas são constantemente depredados, pondo 

em risco o próprio planeta, só resta à esperança de um projeto mais solidário para a raça 

humana. 

 

2. O DIREITO AO TRABALHO 

 

Pode-se afirmar que não há consenso a respeito do conceito de trabalho. Sobre o 

assunto, as perspectivas se apóiam em diferentes ângulos. 

Segundo o IBGE,
1
 o conceito de trabalho é “a de ocupação econômica 

remunerada em dinheiro, produtos ou mercadorias, ou somente benefícios”. 

No dicionário Aurélio o trabalho vem apresentado como sendo: “Atividade 

coordenada, de caráter físico e/ou intelectual necessária à realização de qualquer tarefa, 

serviço ou empreendimento [...] atividade humana realizada ou não com auxílio de 

máquinas e destinada à produção de bens e serviço” (FERREIRA, 1993, p. 1695). 

Aluisio Rodrigues (1993, p. 35) conceitua o trabalho como sendo, no mundo 

moderno “um valor fundamental, que sofre impacto direto dos acertos ou desacertos 

econômicos de um país, que se reflete sobre as relações de trabalho, favorecendo ou 

penalizando”. 

Saulo Duette Prattes Gomes Pereira (2004, passim) informa que, em geral, o 

trabalho é tido como “a modificação da natureza pelo homem; com vista à criação de 

valor de troca para o mercado, a apropriação da categoria pela sociedade estruturada em 

uma ordem capitalista reduz indevidamente, o trabalho-ação em trabalho-produção.” 

O Dicionário do Pensamento Social do Século XX define trabalho como “o 

esforço humano dotado de um propósito que envolve a transformação da natureza 

através do dispêndio de capacidades físicas e mentais”.  

Para Rafael da Silva Marques (2007, p. 111): 

 

[...] o trabalho a que se refere a Carta de 1988 não é apenas aquele fruto da 

relação de emprego, senão toda forma de trabalho, que gere riqueza não só 

para quem o presta, mas para a sociedade em geral. 

O trabalho não é apenas um elemento de produção. È bem mais do que isso. 

É algo que valoriza o ser humano e lhe traz dignidade, além, é claro, do 
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sustento. É por isso que deve ser visto, antes de tudo, como um elemento 

ligado de forma umbilical à dignidade da pessoa humana. 

 

O trabalho pode ser analisado pela perspectiva da personalidade, ou, ainda, pelo 

prisma da profissão, no sentido de sua contribuição para a formação do indivíduo.  

Não se tem dúvida, entretanto, de que, como uma ação transformadora, ele se 

qualifica por também propiciar a emancipação humana, pois “ao passo que o indivíduo 

se projeta no trabalho, ele é modificado pela ação e pelo resultado. É um constituir, 

constituindo-se” (COUTINHO, 2004, p. 21).  

Ao que se percebe, assim, o trabalho complementa sensivelmente o sentido da 

vida, uma vez que é por meio dele que se exteriorizam os desejos, tendências e aptidões 

do indivíduo. E, pelo trabalho, a vida do indivíduo pode ganhar novo significado. 

Torna-se possível entender que a existência do trabalho, entendido de forma 

ampla, confunde-se com a própria existência do homem, na medida em que, somente 

por meio dele, há possibilidade de que suas carências físicas e desejos sejam saciados. 

Segundo a visão da economia, o trabalho se caracteriza como um dos meios 

de produção e tem como objetivo a geração de riqueza.  

O trabalho, como a função do indivíduo dentro da sociedade, é a contribuição 

que ele dá e dará para o desenvolvimento comunitário do meio em que vive, a fim de 

obter a valorização por parte da sociedade tanto economicamente como 

pessoalmente. 

O trabalho tem existido desde as origens da humanidade, sendo certo que ele 

facilitou o surgimento e posterior sobrevivência e evolução do gênero humano. Nesse 

sentido, é também importante que, seja ele também revisto sob o prisma de sua 

consolidação histórica. 

 

 

3. EXCLUSÃO SOCIAL VERSUS DIGNIDADE HUMANA COMO FATOR DE 

INCLUSÃO 

 

O fenômeno da exclusão social, como se verá ao longo deste, não pode ser 

compreendido através de um conceito escatológico e autônomo, sem que seja inserido 

em um contexto social nos quais estão presentes todos os conteúdos que são 



sistematizados em um ordenamento de idéias que ferem materialmente a dignidade 

humana.  

Isso importa dizer que não existe um conceito formal do que seja a exclusão 

social, por não se tratar exclusivamente de um conteúdo tópico, mas deve ser esta 

entendida e compreendida em um sistema gerador de pobreza e desigualdade, que 

excluem a dignidade humana não só como preceito constitucional máximo, também um 

ideal humano. 

Para entender este contexto, implica entender este fenômeno interligado à 

inclusão social. Isso porque só poderá ser implementada a inclusão social se partirmos 

da idéia de que exista uma parte que fora excluída da sociedade. 

Onde ficam ou permanecem os excluídos? Os que não se beneficiaram com as 

políticas públicas de implementação formal? Aqueles excluídos da inclusão 

governamental, dos benefícios, da cidadania, das garantias constitucionais? Até onde a 

exclusão social existe somente para incluir parte dos marginalizados?  

A pobreza como geradora de exclusão social pode ser medida pelo seu contexto 

local, medindo a situação de indigência (rendimento familiar per capita inferior ao valor 

de uma cesta básica de alimentos) e o estado de pobreza (renda familiar per capita 

inferior ao valor de uma cesta básica de alimentos e impossibilidade de acesso a 

produtos e serviços essenciais à sobrevivência humana). Incluímos aqui com muita 

tranqüilidade as pessoas com deficiência que passam a ser marginalizadas, 

principalmente, quando se encontram nas camadas sociais mais baixas.  

Ainda, a falta de escolaridade é um outro fator de grande relevância que 

contribui com o aumento do índice de exclusão, isso porque converte à falta de 

aperfeiçoamento técnico que garante melhores condições trabalhistas, falta de 

perspectiva econômica, falta de dignidade e auto-estima que excluem qualquer chance 

de disputa como indivíduo mais inserido na coletividade. 

A desigualdade social se manifesta quando a distribuição de renda é feita de 

forma que maior parte dos recursos se concentrem nas mãos de uma minoria, enquanto 

a menor parte, ou sobras, fica com a maioria, criando cada vez mais uma legião de 

miseráveis e por conseguinte uma minoria de privilegiados que não permitem e não 

desejam abrir mão de nenhuma fatia desta parcela, mesmo que isso signifique a 

exclusão da dignidade da maioria, em benefício individual. 



A falta de emprego formal, a segregação e discriminação como conseqüência 

lógica dos outros índices, mas também como conseqüência de um sistema solidificado 

de neoliberalismo em que a busca do lucro e o individualismo se sobrepõe à maioria 

marginalizada da sociedade, gerando subempregos como alternativas de rendas mínimas 

de sobrevivência humana. 

Existe uma política pública com a finalidade do “pão e circo” em que é inserida 

uma parte dos ditos excluídos formais, de forma completamente ineficiente ao teor da 

real dignidade humana (exemplos como bolsa-escola, casas populares, etc.) em que na 

verdade estariam estes apenas sub-incluídos à sociedade como forma de garantia dos 

índices oficiais. Enquanto os novos excluídos são polarizados a uma maior 

marginalização, segregação, crescendo de forma desenfreada as reais desigualdades 

sociais, mas isso é assunto para outro artigo. 

A implementação de políticas públicas de inclusão não pode fechar os olhos para 

a marginalização do ser humano. 

 

 

4. O TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL 

 

Nota-se que, desde a colonização brasileira, já se pode constatar o fenômeno da 

escravidão fazendo parte da vida dos antigos habitantes dessas terras; portanto, a 

escravidão foi o resultado de um gradativo processo histórico e evolutivo do homem. 

No Brasil, essa atividade passou a sofrer restrição com o início da pressão 

inglesa em por um fim no tráfico negreiro. Em 1810, já havia um documento firmado 

junto com a Inglaterra com este propósito. 

Após, em 1815 e em 1827, o Brasil participou do Congresso de Viena, prevendo o 

fim do tráfico de escravos, segundo dados relatados por Palo Neto Vito (2008, p. 34-39). 

Mais uma tentativa ocorreu em 1831, com a publicação de uma lei que declarava 

livre os escravos de origem fora do império, o que, entretanto, não obteve sucesso. 

A Inglaterra, cansada de acordos descumpridos pelo Brasil, editou a Lei Bill 

Alberdeen,
2
 onde dava a ela a possibilidade de afundar e barrar navios que 

transportassem escravos. 
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Como bengala dos grandes proprietários, para os efeitos causados pela extinção 

do tráfico, foi publicada a Lei de Terras
3
, Lei nº601 de 18 de setembro de 1850. 

Dando sequência, com base em Xavier Plassat (2008, p. 73), após alguns 

anos, em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea aboliu formalmente a escravidão no 

Brasil. 

Porém, mesmo após a abolição, devido a Lei de Terras, os “ex-escravos” 

continuaram a ser explorados por mais alguns séculos, pois não tinham qualquer acesso 

à obtenção de terras, que, até os dias de hoje, se encontram sob domínio dos grandes 

latifundiários. 

Em meio à camuflada abolição da escravidão no Brasil, nos deparamos com uma 

tímida abordagem na Constituição de 1924, mais especificamente em seu artigo 179, 

que garantia a liberdade de ir e vir e a proibição de tortura e tratamento cruéis. 

Aprimorando a idéia inicial acima exposta, a Constituição de 1891, em seu 

artigo 72, ratificou e aprofundou a idéia de liberdade, passando a assegurar ao homem a 

possibilidade de expressar seus pensamentos, de se locomover e escolher seus cultos 

religiosos. 

E, em 1934, sob a regência de Getúlio Vargas, foram introduzidos diversos 

direitos trabalhistas, estabelecendo-se, pela primeira vez, como nula qualquer 

possibilidade de utilização legal de trabalho escravo. 

A partir de então, em nossas Constituições foi reconhecido o direito de 

liberdade. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o conceito de liberdade e a escravidão 

são antagônicos. 

Na legislação brasileira encontra-se um conceito aperfeiçoado no que se refere a 

escravidão. 

O Código Penal brasileiro traz, com nova redação, seu artigo 149, segundo a Lei 

10.883/03, a idéia de que trabalho escravo não é apenas a privação de liberdade, mas 

inclusive a submissão do trabalhador a serviços forçados, jornada exaustiva, situações 
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degradantes em geral e que por qualquer motivo dificulte ou impeça o meio de 

locomoção. 

Ainda, sobre o conceito de escravidão, a “Convenção Suplementar Sobre 

Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas 

& agrave; Escravatura”, em seu artigo 7º da Seção IV, diz: 

 

Para os fins da presente Convenção:  

1. "Escravidão", tal como foi definida na Convenção sobre a Escravidão de 

1926, é o estado ou a condição de um indivíduo sobre o qual se exercem 

todos ou parte dos poderes atribuídos ao direito de propriedade, e "escravo" é 

o indivíduo em tal estado ou condição;  

2. "Pessoa de condição servil" é a que se encontra no estado ou condição que 

resulta de alguma das instituições ou práticas mencionadas no artigo primeiro 

da presente Convenção; 

 

Segundo o dicionário, a definição de liberdade é: “poder de agir, no seio de uma 

sociedade organizada, segundo a própria determinação, dentro dos limites impostos por 

normas definidas” 

Portanto, a submissão de um indivíduo a trabalhos forçados e restrição na 

locomoção, está automaticamente o impedindo de acordo com suas convicções. 

Numa sociedade baseada no princípio da solidariedade, artigo 3°, inciso I da 

CF/88, que tem como objetivo “construir uma sociedade livre, justa e solidária”, e traz 

em seu artigo 5º, inciso II, III, IV, VI, IX, XIII, XV, XVII, XX, XLVII alínea c), LIV, 

várias referências à liberdade em seu sentido amplo, constata-se, pois, que se trata de 

mais que um direito. É, pois, dever do Estado garantir e erradicar qualquer ameaça a 

esse instituto, como é o caso do trabalho escravo. 

Logo, não há de se falar em dominante e dominado, onde prevalece a igualdade 

e a liberdade do indivíduo. Nossa Carta Magna deixa mais que claro a inaceitabilidade 

dessa atividade que contraria os mais importantes valores que regem nossa sociedade. 

Nesse diapasão, a Constituição conta com a ação civil pública como principal 

instrumento no combate a atividade escravocrata contemporânea. 

Já é pacífico o entendimento de que é da competência da justiça especializada 

julgar as ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público tendo em vista a 

previsão constitucional art.129 e art.114 que preceitua: 

 

Art. 129- são funções institucionais  do Ministério Público: 



III- Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos; 

 

Art. 114- Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

VI- as ações decorrentes de dano patrimonial ou moral decorrentes da relação 

de trabalho. 

 

Neste viés, fundamenta-se o dever do Ministério Público promover e defender 

interesse difuso, por meio do instrumento da ação civil pública. 

É importante que se compreenda o que se entende por direito difuso. O conceito 

escora-se no Código de Defesa do Consumidor, que esclarece a respeito, em seu artigo 

81 o seguinte: 

 

Art. 81- A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 

poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - Interesse ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, 

os transindividuais, de natureza indivisível, de que são titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II - Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeito deste 

Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica-base; 

III - Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 

decorrentes de origem comum. 

 

Note-se que o inciso I trata dos interesses e direitos difusos indivisíveis, 

denominados “direitos de terceira geração”, ou seja, os direitos que pertencem a todos, 

mas não pertencem a um indivíduo em particular. Como exemplo, Wilson Prudente 

(2006, p. 221-226) aponta a qualidade do ar que respiramos. É de todos o direito a um 

ambiente sadio, mas, não é particularmente de ninguém, e é indivisível por não poder 

ser dividido em partes ideais. 

As pessoas aqui são indeterminadas/indetermináveis e ligadas entre si por um 

fato em comum. 

O inciso II se refere aos interesses e direitos coletivos transindividuais de 

natureza indivisível. Nesse item, a  indivisibilidade se refere ao direito, ou seja a norma 

que abrange uma certa coletividade não tem como dividir o direito entre ela, porém os 

indivíduos são determináveis. Ou seja, todos os pertencentes a certa coletividade ligados 

por situação jurídica base irão ser atingidos pelas normas estabelecidas a ela. 



Sendo assim, a ação civil pública tem a obrigação de tutelar os direitos e 

interesses difusos e coletivos, ou seja, os dois acima mencionados, esta por sua vez não 

impede que terceiro promovam a ação, cabendo nesses casos ao Ministério Público 

atuar como fiscal da lei. 

A lei que rege a ação civil pública é a Lei 7374/85 e dispõe,  em seu artigo 

1º, que paralelamente às ações civis públicas podem tramitar as ações coletivas, 

inclusive as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais.  

Considera-se aqui a ação civil pública como sendo ação de reparação de danos. 

O Código Civil de 2002 traz, em seu artigo 927 que,  

 

[...] aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-

lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco a outrem. 

 

Ao se considerar que toda a atividade humana implica em riscos, podemos 

aplicar a ação civil pública toda vez que haja lesão a direito difuso e coletivo 

independente de culpa do réu, desde que se prove o nexo causal entre a ação/omissão e 

o resultado danoso, tendo assim o réu como única arma de defesa a culpa exclusiva da 

vítima 

Não podemos esquecer que a ação civil pública trata dos danos morais e 

patrimoniais coletivos e nunca individuais 

Como o trabalho tem valor social, conforme já analisado no capítulo 2, no 

momento em que se configura a prática escravocrata, tem-se como atingido um valor 

social. 

A ação civil pública é uma das formas que o Estado possui de manter a ordem 

jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso 

se ratifica no artigo 13 da citada lei, que dispõe a destinação da verba provenientes deste 

instrumento: 

 

Art. 13 - havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado 

reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 

Estaduais de que participarão o Ministério Público e representantes da 

comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens 

lesados. 

 



Logo, nos casos de pessoas submetidas a condição análoga a de escravos, a 

ofensa, nestes casos, recai sobre a moral e os bons costumes de toda a coletividade.  

 Mas não é apenas nossas Constituições que reprimem e repudiam tal atividade. 

A orientação da OIT com a Recomendação nº1 de 1919, Convenção nº34 de 1933 e 

Convenção nº88 de 1948 no traz: “locação de mão-de-obra permanente é atividade 

implicitamente proibida pelo nosso Direito, por contrariar o sistema protecionista do 

direito do trabalho”. 

O documento básico das Nações Unidas, assinada em 1948, que é a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, trouxe em seu art. 4º que: “ninguém será mantido em 

escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, 

são proibidos.” 

Além disso, a Declaração Americana dos Direitos Humanos em seu art. 6º 

prescreve: 

1. Ninguém  pode ser submetido a escravidão ou a servidão , e tanto estas 

como tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as 

formas. 

2. Ninguém pode ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. 

 

A Convenção n.º 29 sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório, resultante da 

Conferência da Organização Internacional do Trabalho, que foi convocada no dia 

10 de Junho, na sua 14.ª sessão, em Genebra mais especificadamente, pelo 

Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, deixou 

expresso que os membros da OIT se comprometem a suprimir o trabalho forçado 

ou obrigatório, sob todas as suas formas, no mais breve espaço de tempo possível, 

como consta em seu artigo 1º. 

Ainda neste texto, será considerado trabalho forçado todo o trabalho ou serviço 

exigido a um indivíduo sob ameaça de qualquer castigo e para o qual o dito indivíduo 

não se tenha oferecido de livre vontade.  

Ainda, em 5 de Junho de 1957, em sua quadragésima sessão, a Conferência 

Geral da Organização Internacional do Trabalho, convocada em Genebra pelo Conselho 

de Administração do Bureau Internacional do Trabalho realizou a Convenção n.º 105, 

sobre a abolição do trabalho forçado, onde ficou estabelecido que os membros da OIT 

iriam suprimir o trabalho forçado ou obrigatório e não iriam se valer dele sob qualquer 

forma. 



Assim, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 66, de 1965, a Convenção 

Suplementar sobre Abolição da Escravatura do Tráfico de Escravos e das Instituições e 

Práticas Análogas e Grave, firmaram o seguinte acordo: 

 

Cada um dos Estados Partes à presente Convenção tomará todas as medidas, 

legislativas e de outra natureza, que sejam viáveis e necessárias, para obter 

progressivamente e logo que possível a abolição completa ou o abandono das 

instituições e práticas seguintes, onde quer ainda subsistam, enquadrem-se ou 

não na definição de escravidão assinada em Genebra, em 25 de setembro de 

1926. 
 

Porém, apesar de todas as convenções acima citadas, ainda há no Brasil a prática 

dessa atividade que possui diversos ramos, como a escravidão sexual, infantil, por 

dívida, dos imigrantes irregulares, dentre outras. 

A ONU pressionou o Brasil para que reforce as medidas de combate ao trabalho 

análogo ao do escravo, o que, logicamente, requer uma maior participação do MPT que 

foi incumbido, pela Constituição em seu artigo 127, de defender a ordem jurídica, o 

regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. 

O MPT possui suas funções estabelecidas no artigo 129 de nossa Carta Magna, 

complementada pela Lei Orgânica do Ministério Público da União, Lei Complementar 

nº75/93. 

A fim de reforçar os programas de erradicação do trabalho escravo, o MPT conta 

com a ajuda de parcerias junto a Comissão Pastoral da Terra, Polícia Federal, Ministério do 

Trabalho e Emprego que com a Portaria nº 540 de 15 de outubro de 2004 criou O Cadastro 

de Empregadores
4 que contém infratores flagrados explorando trabalhadores na condição 

análoga à de escravos e que sofreu nova atualização em dezembro de 2009 mostrando a 

atualidade do problema. 

Além disso, no dia 08 de novembro de 1994 foi criado o Termo de 

Compromisso que firmam, entre si, o Ministério do Trabalho-MTb, o Ministério 

Público Federal-MPF, o Ministério Público do Trabalho-MPT e a Secretaria de Polícia 

Federalo-SPF, 

 

[...] com a finalidade de conjugar esforços visando a prevenção, repressão e 

erradicação de práticas de trabalho forçado, de trabalho ilegal de crianças e 

                                                           
4
  Portaria do MTE cria cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração do trabalho escravo. 

Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: 

<http://www.mte.gov.br/trab_escravo/cadastro_trab_escravo.asp> Acesso em: 4 mar. 2010. 



adolescentes, de crimes contra a organização do trabalho e de outras 

violências aos direitos à saúde dos trabalhadores, especialmente no ambiente 

rural.
5 

 

Fora isso foi promulgada a Medida Provisória nº 74 de 23 de outubro de 2002 

que altera a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
6
 e visa assegurar o pagamento de 

seguro-desemprego ao trabalhador resgatado da condição análoga à de escravo. 

E, na função de fiscalização, conta-se com o Grupo de Fiscalização Móvel 

instituído pela Portaria MTb n.º 549 e 550, ambas de 14.06.95 e coordenado pela 

Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, pois de nada adianta aprimorar a legislação 

no combate ao trabalho escravo e análago ao escravo se não há quem de fato prenda os 

“criminosos”. 

O Grupo de Fiscalização móvel promove um exemplar trabalho desde o 

recebimento da denúncia, passando pela vistoria de fato até o encaminhamento às 

autoridades Judiciais que tomarão as providências cabíveis. 

Assim, explica Vera Olímpia Gonçalves (2010, passim),  Secretária de Inspeção 

do Trabalho e Coordenadora Nacional de Fiscalização Móvel: 

 

Recebida a denúncia, cabe ao Coordenador Regional da Fiscalização Móvel 

apurar a sua atualidade, a veracidade dos fatos e a viabilidade da ação. Para 

tanto, são estabelecidos contatos com órgãos oficiais, entidades sindicais e 

organizações não governamentais, com o objetivo de precisar as informações 

relativas à: 

Localização – identificação do município, das condições de acesso, dos 

pontos estratégicos de entrada na área, da existência de pista de pouso, das 

possibilidades de comunicação e da disponibilidade de guia para acompanhar 

a equipe. 

Condições da área denunciada – informações quanto ao número de 

trabalhadores, à existência de vigilância armada, ao local de residência do 

proprietário ou preposto e ao grupo econômico a que pertence a propriedade 

denunciada. 

[...] Confirmadas as informações preliminares, e comprovada a necessidade 

de realizar a ação, compete ao Coordenador Regional da Fiscalização Móvel 

elaborar a proposta de ação, submetendo-a a aprovação da Secretaria de 

Inspeção do Trabalho.” 

 

A equipe de Fiscalização Móvel, acompanhada de um delegado de polícia e 

intermediado por um Auditor Fiscal do Trabalho, realiza as negociações e, caso o 

                                                           
5
  Termo de Compromisso entre Ministério do Trabalho-MTb, o Ministério Público Federal-MPF, o 

Ministério Público do Trabalho-MPT e a Secretaria de Polícia Federalo-SPF. Ministério do Trabalho 

e do Emprego. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/trab_escravo/termo.pdf>. Acesso em: 4 mar. 

2010. 
6
  Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2002/74.htm>. Acesso em 4 

mar. 2010. 



empregador se proponha a corrigir as situações ilícitas a operação se encerra, os 

trabalhadores são removidos do local com o pagamento das devidas verbas, sendo as 

vítimas de agressões ouvidas e devidamente atendidas. E, finalmente, o 

encaminhamento de cópias autenticadas dos Relatórios ao Ministério Público Federal e 

do Trabalho para propositura de ações nos seus âmbitos de competência. Quando se 

tratar de situações que apresentam fortes indícios de trabalho escravo, cópia do 

Relatório é também encaminhada ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária, 

para subsidiar o processo de Reforma Agrária. Outras cópias são enviadas à Delegacia 

Regional do Trabalho no estado onde a ação foi realizada, ao órgão ou entidade que 

efetuou a denúncia e, eventualmente, a outros interessados. 

E, não menos importante, “O Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho 

Escravo” 7 
 atende às determinações do Plano Nacional de Direitos Humanos e  

 

[...] expressa uma política pública permanente que deverá ser fiscalizada por um 

órgão ou fórum nacional dedicado à repressão do trabalho escravo. 

O presente documento foi elaborado pela Comissão Especial do Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), constituída pela 

Resolução 05/2002 do CDDPH e que reúne entidades e autoridades nacionais 

ligadas ao tema.
  

 

Ainda nesse sentido, foi criada a CONATRAE, com o decreto de 31 de julho de 2003, 

instância vinculada à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 

com o objetivo de acompanhar o cumprimento das ações constantes do Plano Nacional para a 

Erradicação do Trabalho Escravo, propondo as adaptações que se fizerem 

necessárias; acompanhar a tramitação de projetos de lei relacionados com o combate e 

erradicação do trabalho escravo no Congresso Nacional, bem como propor atos normativos 

que se fizerem necessários à implementação do Plano de que trata o inciso I; acompanhar e 

avaliar os projetos de cooperação técnica firmados entre o Governo brasileiro e os organismos 

internacionais; propor a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização de 

campanhas relacionadas à erradicação do trabalho escravo; e elaborar e aprovar seu regimento 

interno. 

Diante de tantas tentativas de erradicação ao trabalho escravo, foi estabelecido o 

“Dia nacional do Combate ao Trabalho Escravo”, que será comemorado no dia 28 de 

janeiro, em homenagem aos três auditores fiscais e um motorista do Ministério do 
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  Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo. Ministério do Trabalho e Emprego. 

Disponível em: <http://www.mte.gov.br/trab_escravo/erradicacao_trab_escravo.asp>. Acesso em: 4 mar. 

2010. 



Trabalho, assassinados em 2004, durante vistoria em fazendas na zona rural de Unaí – 

MG. 

Recentemente, no dia 03 de maio de 2010, foi deliberada a criação da Comissão 

Estadual de Combate ao Trabalho Escravo no Rio de Janeiro
8
 durante um encontro da 

CONATRAE, com o objetivo de intensificar a atuação do Poder Público e das 

sociedades civis e de destacar a necessidade de os operadores do Direito terem 

formação humanística. 

Porém, apesar dos esforços, ainda há, como já se disse, um longo caminho a 

percorrer, pois o trabalho escravo é fruto da desigualdade e pobreza. Somente por meio 

do combate às causas da pobreza e, ainda, da emancipação do indivíduo à condição de 

cidadão livre, por meio do acesso a uma educação de qualidade, poder-se-á dar início à 

medidas com efetivas condições de erradicar o trabalho escravo no Brasil. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1 Os direitos fundamentais evoluíram com grande intensidade no sentido de proteger 

o indivíduo em sua dignidade, porém, se faz necessário ampliar o conceito desses 

valores e promover a emancipação da sociedade, mais um passo da raça humana no 

sentido de distribuir de forma equânime o que, pelo trabalho de todos, foi e é 

conquistado. 

2 Não há dúvidas de que a inclusão social deve ser efetivada, pois precisa ser 

garantido a esse grupo não apenas o direito à vida, mas à vida digna.  
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  Deliberada criação de comissão estadual de combate ao trabalho escravo no Rio de Janeiro. 

Ministério Público do Trabalho. Disponível em: <http://www.pgt.mpt.gov.br/noticias/noticias-das-

prts/deliberada-criacao-de-comissao-estadual-de-combate-ao-trabalho-escravo-no-rio-de-janeiro.html>. 

Acesso em: 3 mai. 2010. 

 A criação da Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo no Rio de Janeiro ocorreu durante o 

encontro da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) que contou com a 

presença de representantes do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, da 

Justiça do Trabalho, do Poder Legislativo, da Ordem dos Advogados do Brasil, e da sociedade civil. Foi 

tema de debate a insuficiência de recursos financeiros, humanos e de procuradores, inclusive a dificuldade 

das verdadeiras vítimas do trabalho escravo em receber efetivamente o que lhes é de direito de direito. O 

Encontro ocorreu no Rio de Janeiro porque, na cidade de Campos de Goitacazes, foram autuadas Usinas 

pela prática de trabalho escravo, considerando-se as condições em que os trabalhadores foram 

encontrados, isto é, sem equipamentos de segurança individual, sem as mínimas condições para descanso 

e alimentação, e com remuneração incompatível ao trabalho realizado. 



3 A vida digna é então aquela onde estão presentes os valores essenciais para o 

pleno desenvolvimento da pessoa, próprios para as suas necessidades, aptos para as suas 

características, identificados e individualizados de forma a satisfazer o seu titular. Não é 

um conceito jurídico, é sociológico, e passível de vários entendimentos. É um valor 

distinto da pessoa humana atribuindo direitos específicos a cada homem, núcleo 

essencial dos direitos fundamentais, não se perdendo de vista que a qualidade de vida é 

uma categoria suficientemente ampla para abranger todos os direitos fundamentais da 

terceira geração já identificados e, quiçá, muito dos que nem sequer ainda foram 

plenamente caracterizados. 

4 Vida e Dignidade são valores essencialmente independentes e necessariamente 

correlatos, num paradoxo necessário para a manutenção do seu conteúdo, e do mais alto 

grau de importância como determinantes da positivação jurídica. 

5 Ante a uma sociedade cuja desigualdade ainda é a marca; ante a um contexto de 

vida onde o capitalismo e outras ideologias alimentam o individualismo; ante aos 

reclamos da atualidade, em que valores e vidas são constantemente depredados, pondo 

em risco o próprio planeta, só resta a esperança de um projeto mais solidário para a raça 

humana. 

6 A ação humana é capaz de orientar os caminhos da história e da existência 

individual e coletiva. Uma condição fundamental do ser humano é sua estrutura 

comunicativa e, justamente por essa razão, deve estar em constante processo de 

socialização. 

7 O fenômeno da exclusão social não pode ser compreendido através de um conceito 

escatológico e autônomo, sem que seja inserido em um contexto social nos quais estão 

presentes todos os conteúdos que são sistematizados em um ordenamento de ideias que 

ferem materialmente a dignidade humana. 

8 Isso importa dizer que não existe um conceito formal do que seja a exclusão 

social, por não se tratar exclusivamente de um conteúdo tópico, mas deve ser esta 

entendida e compreendida em um sistema gerador de pobreza e desigualdade, que 

excluem a dignidade humana não só como preceito constitucional máximo, também um 

ideal humano. 

9 Para entender este contexto, implica entender este fenômeno interligado à inclusão 

social. Isso porque só poderá ser implementada a inclusão social se partirmos da ideia 

de que exista uma parte que fora excluída da sociedade. 



10 Sendo assim, a inclusão social corresponderia não à polarização de fenômenos, 

em oposição à exclusão, mas, sim, a uma parcela da sociedade que se beneficiaria do 

que não lhe pertencia outrora e que lhe fora concedido por uma política pública de 

implementação. Ou seja, parcelas dos excluídos são incluídas no sistema por 

consequência de sua exclusão, e isso se verifica claramente com a concessão de 

benefícios assistenciais prestados pelo Poder Público, como uma teórica garantia de 

norma constitucional plena.  

11 Mas, onde ficam ou permanecem os excluídos? Os que não se beneficiaram com 

as políticas públicas de implementação formal? Aqueles excluídos da inclusão 

governamental, dos benefícios, da cidadania, das garantias constitucionais? Até onde a 

exclusão social existe somente para incluir parte dos marginalizados?  

12 A pobreza como geradora de exclusão social pode ser medida pelo seu contexto 

local, medindo a situação de indigência (rendimento familiar per capita inferior ao valor 

de uma cesta básica de alimentos) e o estado de pobreza (renda familiar per capita 

inferior ao valor de uma cesta básica de alimentos e impossibilidade de acesso a 

produtos e serviços essenciais à sobrevivência humana). Incluímos aqui, com muita 

tranqüilidade, as pessoas com deficiência que passam a ser marginalizadas, 

principalmente quando se encontram nas camadas sociais mais baixas.  

13 Cabe aos operadores do Direito esse papel de transformação, utilizando a 

DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA como HERMENÊUTICA, a partir da 

Constituição Federal, sempre objetivando a ampliação do princípio da solidariedade 

humana para além das fronteiras das palavras, reconhecendo que a civilização só 

evoluiu e evoluirá quando todos, juntos, pudermos assumir um projeto de vida que leve 

em consideração nossa essência, seres sociais que somos, a caminho de um mundo 

sempre melhor e todos em busca do maior direito de todos: O DIREITO À 

FELICIDADE. 

14 O direito ao trabalho é um dos mais importantes - se não o mais - dos direitos 

humanos, cujo valor social é inestimável. Ainda, pode-se dizer que o trabalho participa 

da constituição pessoal, faz parte da vida material e psíquica, provê subsistência e 

oportuniza o reconhecimento social do sujeito no mundo e o seu próprio 

reconhecimento como ser produtivo na sociedade, garantindo assim a sua felicidade. 
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