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1 INTRODUÇÃO 
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Apresentamos como objeto da presente dissertação o estudo do trabalho análogo 

ao de escravo por consequência do dumping social na indústria da moda, com enfoque na 

proteção aos direitos fundamentais, concretizadores do princípio da dignidade da pessoa 

humana, bem como ao princípio do valor social do trabalho, nos termos expressos pela 

Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 1º, incisos III e IV, 

respectivamente. No mesmo sentido, a Carta da República, no artigo inaugural que trata 

dos princípios gerais da ordem econômica e social (art. 170), apresenta estar a ordem 

econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, devendo 

observar vários princípios específicos, dentre os quais se inserem a livre concorrência e a 

busca do pleno emprego. 

 

De início, vale ressaltar que embora o trabalho análogo ao de escravo há muito 

seja objeto de estudos por acordos internacionais e da legislação pátria como forma de 

proteção aos direitos fundamentais e mais especificamente dos direitos do trabalhador – 

inclusive através da proteção do Direito Penal, vez que a redação original do tipo penal 

reporta à edição primeira do Diploma normativo – foi somente com a promulgação da Lei 

10.803/2003, alterando a redação original do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que 

finalmente consolidou sua conceituação e caracterização específicas, já que foram 

inseridas, pontualmente, duas condutas que, alternativa ou cumulativamente, são capazes 

de tipificar o ilícito constante da norma penal condenatória em questão. 

 

Com o advento da mencionada Lei 10.803/03, passou o dispositivo normativo em 

questão a prever, expressamente, duas modalidades de redução do trabalhador à condição 

análoga à de escravo, já que tanto o trabalho forçado quanto o degradante passam a ser 

consideradas como condutas que se adequam ao art. 149 do Código Penal; enquanto o 

trabalho forçado se caracteriza, principalmente, através da restrição ao exercício da 

liberdade contratual por parte do trabalhador, o trabalho degradante se configura quando da 

imposição de trabalho sem as mínimas condições de dignidade, péssimas condições de 

labor e sem respeito às normas de segurança e medicina do trabalho.  

 

Destarte, vislumbra-se que, com a promulgação da Lei mencionada alhures, a 

violação ao direito à liberdade do trabalhador passar a ser apenas uma das hipóteses 
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caracterizadoras da figura típica do trabalho escravo, passando a afronta à dignidade da 

pessoa humana a ser o principal bem jurídico a ser tutelado in casu. 

 

Tal quadro fático se adequa perfeitamente às modernas teorias constitucionalistas 

que, uma vez fundadas no princípio da força normativa da Constituição de Conrad Hess – 

segundo a qual o texto constitucional, à par da sua função principiológica, apresenta, 

sobretudo, uma função normativa, servindo não somente de conteúdo programático, mas 

também de conteúdo disciplinador da vida social – buscam uma concretização do Direito 

através da interpretação não somente sistemática das normas, nos termos do plano de 

validade proposto por Hans Kelsen, mas, sobretudo, de análise teleológica das normas 

jurídicas frente aos valores constitucionalmente positivados. 

 

Analisados conceito e características do trabalho análogo ao de escravo, cumpre 

investigar a participação dos diversos agentes que contribuem para a submissão de 

trabalhadores à condições degradantes de trabalho. 

 

Nessa esteira, encontra-se o fenômeno chamado dumping: um conceito econômico 

que genericamente constitui a ideia de comercialização, através da exportação de produtos 

por valores inferiores aos praticados normalmente no mercado do país importador, 

tornando-se prejudicial a um determinado setor econômico, por configurar uma 

concorrência desigual entre os agentes do mercado. Trata-se, em resumo de uma oferta de 

produtos mais baratos que o restante do mercado, cuja diminuição de preços é 

artificialmente conseguida através de artifícios escusos. 

 

Para configuração do dumping em seu conceito jurídico, segundo o art. VI do 

General Agreement on Tariffs and Trade (GAAT), acordo internacional inserido no 

ordenamento jurídico pátrio através do Decreto Legislativo nº 30/1994, é necessário que 

haja o dano aos agentes econômicos domésticos do país importador, a disponibilização de 

produtos abaixo do valor normal de mercado e nexo causal essa conduta e aquele 

resultado.  

 

No ordenamento jurídico pátrio, é previsto pela Lei 9.019/95, que dispõe sobre a 

aplicação de direitos estabelecidos no Acordo Antidumping; posteriormente o Decreto 

1602/95 veio regulamentar referida Lei, definindo a prática de dumping e mais, 
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estabelecendo conceito de valor normal para fins de verificação da ocorrência do dumping. 

Dispensa-se, pois, a necessidade de prova do prejuízo aos agentes econômicos domésticos, 

passando este a ser presumido pela prática de preços de exportação abaixo do normal. 

 

Cumpre destacar para o presente estudo a espécie de dumping conhecida como 

dumping social, que é assim definido pela prática de preços inferiores aos normalmente 

praticados no mercado em decorrência da utilização constante de mão de obra em 

condições desrespeitosas aos padrões laborais mínimos protegidos pela legislação. 

 

Insta salientar que no mercado de trabalho em análise no presente estudo, 

observamos a ocorrência reiterada do chamado dumping social, porquanto, recentemente, 

verificou-se que várias empresas do referido ramo se valem de condições degradantes de 

trabalho, que ferem escancaradamente os padrões laborais mínimos protegidos pelo 

ordenamento jurídico e por consequência princípios básicos de direitos humanos. Não 

poucas são as notícias veiculadas em jornais acerca da utilização de trabalho forçado pela 

indústria da moda, fato corroborado pela enorme quantidade de ações trabalhistas que 

possuem essa causa de pedir. 

 

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Constituição da 

República Federativa do Brasil e de normas infraconstitucionais, principalmente por meio 

da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelece os padrões laborais mínimos que devem 

ser respeitados em toda e qualquer relação laboral existente. 

 

Convém ressaltar que a proteção ao trabalhador fundamenta a base principiológica 

do Direito do Trabalho, orienta a criação dos direitos do obreiro e ainda norteia a aplicação 

das normas trabalhistas em todas as fases processuais. Tendo por base este princípio, 

ameniza-se o desequilíbrio intrínseco ao contrato laboral, garantindo-se ao trabalhador seus 

direitos fundamentais, em especial, à dignidade da pessoa humana e ao valor social do 

trabalho. Não obstante, a própria Ordem Econômica expressa pela Constituição Federal 

encontra fundamento na valorização do trabalho e deve observar o princípio da livre 

concorrência, ambos institutos abalados pela prática do dumping social, uma vez que a 

oferta de produtos a preços em valores inferiores ao normalmente praticados no mercado, 

através de ilícitos trabalhistas, acaba por fulminar esse princípio fundamental da sistema 

capitalista, por determinar uma quebra de isonomia entre os agentes do mercado – conduta 
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essa que pode vir a caracterizar não somente ilícitos trabalhistas e penais, mas também 

infração à ordem econômica, nos termos do art. 36 da Lei 12.529/11, submetendo seus 

agentes às penas administrativas nela previstas. 

 

Insta salientar que o princípio da dignidade da pessoa eleva a luta pelos direitos 

humanos, cujo marco fundamental consiste na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 10 de dezembro de 1948.  

 

Ademais, a dignidade da pessoa humana, uma vez tratada pela Constituição da 

República Federativa do Brasil como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático 

de Direito, irradia todas as demais normas constitucionais, mormente aquelas constantes do 

seu Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, tidos na concretização fática do 

conteúdo daquela norma expressa pelo art. 1º, inciso III. 

 

Cuida-se, com efeito, de uma norma constitucional de tripla função: postulado, 

regra e princípio. 

 

Ao lado do referido preceito constitucional, está o valor social do trabalho, um 

instrumento de efetivação da justiça, que garante igualdade de tratamento nas relações 

laborais e se manifesta como primado de toda a ordem social, uma vez que o indivíduo 

garante, por meio dele, a sua subsistência e o gozo dos demais direitos sociais. 

 

Sabe-se que, diante da gravidade do tema, cada vez tem sido mais frequentes as 

fiscalizações para seu combate e, até mesmo pelo elastecimento do conceito empregado ao 

trabalho análogo ao de escravo, para a lavratura de autos de infração e propositura de 

Ações Civis Públicas, com pedidos de indenizações vultosas em danos morais coletivos e 

dumping social.  

 

Urge-se a atuação do atual empresariado, mormente de forma preventiva, para 

organizar suas atividades e exigir a adequação daqueles que lhes prestam serviços, quando 

necessário, a fim de evitar tais autuações e multas, além de processos, quer individuais, 

quer coletivos, expropriação de bens, impedimento do exercício de suas atividades por 

longo período e, ainda, responsabilização pessoal pela prática de crimes. 
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2 DA ESCRAVIDÃO 
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2.1 Escorço Histórico 

 

Visando concretizar o intento de conceituar, compreender, propor soluções e 

analisar iniciativas estatais referentes à escravidão contemporânea, deve-se, inicialmente, 

analisar a evolução histórica das relações de trabalho, do mercado de consumo, bem como 

dos sistemas de produção, o que será objeto do presente capítulo. 

 

Inicialmente, é importante considerar que a relação de emprego, ou seja, o 

trabalho assalariado propriamente dito, é fruto da idade moderna, sendo certo que durante 

toda a idade média inexistia a figura do empregado. 

 

Conforme demonstra a história, durante a idade média a sociedade era 

caracterizada pela estratificação, dividida em castas, sendo que todo o poder e riqueza se 

concentravam nas mãos da nobreza e do clero, e o Estado se caracterizava pelo 

absolutismo totalitário. 

 

O sistema de produção era predominantemente rural e a terra estava concentrada 

nas mãos da nobreza, para quem o trabalho era visto como uma situação de desprestígio, 

atentatória à condição de dignidade, razão pela qual era desenvolvido por servos e 

escravos, os quais também faziam parte da propriedade do senhor, não tinham direito de ir 

e vir, muitas vezes recebiam castigos físicos, tinham sua pele marcada com o sinal 

distintivo da propriedade de seus senhores e eram comercializados como mercadorias. 

 

Paralelamente à produção agrícola, atividades artesanais começaram a ser 

desenvolvidas, surgindo as corporações de ofício e, aos poucos, pequenos núcleos 

populacionais, denominados burgos, se constituíram nos arredores das propriedades 

feudais. 

 

Aos poucos, os moradores dos burgos, em razão do desenvolvimento do comércio 

de seus produtos, passam a concentrar cada vez mais riquezas, não obstante, o Estado 

Absolutista, ainda estratificado, não os reconhecia, e todo o poder continuava concentrado 

nas mãos da nobreza, que o exercia de forma abusiva e totalitária. 
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Em razão de tal quadro, movimentos burgueses em face do Estado se 

organizaram, chegando ao seu auge na Revolução Francesa, ocorrida no período 

compreendido entre 5.5.1789 a 09.11.1979, que alterou o quadro político e social da 

França, determinou a queda do antigo regime e o surgimento do estado liberal burguês. 

 

Importante se faz salientar que a Revolução Francesa expandiu seus ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade por todo o mundo moderno, culminando com o 

nascimento dos direitos fundamentais de primeira dimensão. 

 

O liberalismo foi marcado pela não intervenção do Estado nas relações entre 

particulares, os quais são vistos como iguais em direitos e obrigações e, portanto, capazes 

de pactuarem, livremente, sob a égide do direito civil, suas relações. A autonomia da 

vontade e a garantia da propriedade privada eram pilares sobre os quais se assentava o 

estado burguês. 

 

Aliado ao surgimento do Estado Liberal, compõe a tônica, do início da Idade 

Moderna, em seu aspecto econômico, o advento da Revolução Industrial. 

 

A Revolução Industrial pode ser definida como um conjunto de mudanças 

tecnológicas que geraram profundo impacto no sistema produtivo da época, determinando 

a mudança da economia, que até então era rural, para industrial. 

 

Como consequência, se iniciou o processo de industrialização, que implicou na 

concentração da população nos centros urbanos, o crescimento urbano desordenado e a 

ausência total de condições dignas de vida nas cidades. 

 

O Estado Liberal combateu o trabalho escravo, em sua forma clássica, qual seja, a 

escravidão representada pela restrição de liberdade, porém, determinou o surgimento da 

condição análoga à de escravo, originando o surgimento de uma imensa massa de 

trabalhadores “livres”  que tinha como único bem sua força de trabalho, a qual era vendida 

por preço vil aos proprietários dos meios de produção. 

 

Considerando-se que o Estado liberal, como já foi dito, não intervinha nas 

relações entre os particulares, temos como consequência o fato de que os primórdios da 
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relação de emprego moderna foram marcados pela mais absoluta predominância do capital 

sobre o trabalho. Tempos caracterizados por jornadas de trabalho de mais de dezesseis 

horas por dia, homens, mulheres e crianças expostos aos mais insalubres e inseguros 

ambientes de trabalho. 

 

Observou-se a intensa exploração da classe trabalhadora, a qual vivia sem 

qualquer condição de dignidade, despossuída de alimento físico e intelectual, sem qualquer 

conforto, em condições ainda piores do que a dos escravos, consoante nos descreve o 

Professor Dr. Jaime Vera y Lopéz, em sua obra “Ciencia y Proletariado”, abaixo transcrita: 

 

“ ... el obrero assalariado está en peor condición que el esclavo y el siervo, no 
tiene qué comer, y anda descalzo y desnudo y trabajando mucho; la clase 
produtora de riqueza social se halla completamente desposeída, falta alimento 
físico, de alimento intelectual, de educación, de comodidades e todo cuanto es 
indispensable para vivir vida racional humana.”1 

 

A degradação do trabalhador chegou a tal ponto que, para garantir a própria 

sobrevivência, a classe operária se uniu para pleitear condições dignas de trabalho, 

segurança e amparo contra os infortúnios laborais, combatendo não apenas o regime 

capitalista, até então existente, mas também o próprio Estado que, premido pela ideologia 

iluminista, se inspirava na máxima do laissez-faire. 

 

Pressionado pela reação da classe operária e pelas fortes ideias socialistas, que 

encontraram naquele panorama campo fecundo, o Estado viu-se compelido a abandonar a 

confortável posição de mero expectador dos conflitos sociais, para intervir nas relações 

laborais, editando leis tendentes a garantir o equilíbrio entre capital e trabalho. Surgiu, 

assim, o Direito do Trabalho que, baseado no princípio da proteção, representa o principal 

mecanismo de correção das distorções econômico-sociais e fonte civilizadora do 

capitalismo ocidental. 

 

Ciente da importância do trabalho na constituição do sujeito de direito, como 

móvel para a garantia da paz mundial, foi criada, em 1919, através do Tratado de 

Versalhes, a Organização Mundial do Trabalho. 

 

                                                           
1  LÓPEZ, Jaime Vera y. Ciencia y Proletariado. Madrid, 1973, pag. 81. 
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A ideia da criação de uma legislação internacional em matéria trabalhista surgiu 

como resultado das reflexões sobre o custo humano da revolução industrial, da análise das 

condições degradantes de trabalho, dos riscos sociais e ameaça à paz mundial, advindas da 

exploração do homem pelo homem, bem como da intenção de unificar a adoção de 

condutas humanas de trabalho. 

 

Baseada nas lições dos líderes industriais, Robert Owen e Daniel Legrand, a 

Organização Internacional do Trabalho expediu várias convenções e recomendações 

tendentes a efetivar a melhoria das condições de trabalho, combate ao trabalho forçado, à 

redução do trabalhador à condição análoga de escravo e, ainda, de efetivação dos 

princípios e direitos fundamentais no Trabalho.  

 

Rebecca Scott, professora da Universidade de Direito de Michigan, esclarece que, 

em 1926, já foi estabelecido, no cenário internacional, importante definição acerca do 

trabalho escravo, senão vejamos: 

 

“Mas, quando examinamos os textos produzidos pela Liga das Nações e pelas 
Nações Unidas, e  outros documentos pertinentes ao tema, vemos que a 
escravidão é definida no direito internacional do seguinte modo: ‘o estado ou a 
condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, alguns 
ou todos os atributos do direito de propriedade’. É importante observar que a 
formulação não fala em ‘propriedade’, mas em ‘atributos do direito de 
propriedade’. Talvez seja útil pensar nesta definição como uma fórmula 
algébrica: o exercício de poderes –abre parênteses –inerentes ao direito de 
propriedade –fecha parênteses –sobre uma pessoa.”2 

 

Quanto ao combate ao trabalho escravo ou análogo ao de escravo, cumpre 

destacar: a Convenção Sobre a Escravatura, assinada em Genebra, em 25.9.1926, 

emendada pelo Protocolo Aberto à Assinatura ou à Aceitação na Sede da ONU, em 

7.12.1953, em Nova York; a Convenção Sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório, de 

1930, em vigor a partir de1932; a Convenção n.º 97, sobre Trabalhadores Migrantes, de 

1949, em vigor na ordem internacional desde 22 de Janeiro de 1952; a Convenção Relativa 

à Escravatura, de 1953, em vigor, no Brasil, a partir de  6 de janeiro de 1966, promulgada 

pelo Decreto Presidencial nº 58.563 de 1º de junho de 1966; a Convenção sobre Abolição 

do Trabalho Forçado, de 1957; e a Convenção Suplementar Sobre Abolição da 

                                                           
2 SCOTT, Rebecca J. O Trabalho Escravo Contemporâneo e os Usos da História.  Mundos do Trabalho 
(Florianópolis, Brasil) v. 5 n. 9 (2013), pp. 129-137. 
 Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2292162>. Acesso em: 17.9.2013. 
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Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura, 

de 1956, em vigor no Brasil desde 6 de janeiro de 1966, promulgada pelo Decreto 

Presidencial nº 58.563 de 1º de junho de 1966. 

 

Mediante análise de referidas Convenções, torna-se clara a ideia de que o trabalho 

escravo, inicialmente, era entendido como aquele prestado de modo forçado, mediante 

ameaça de ordem física, moral ou psicológica, representando restrição ao direito de 

liberdade das pessoas e que, com o passar dos anos, tal conceito foi ampliado, abarcando 

também a dignidade dos trabalhadores, proibindo-se sua exposição a condições 

degradantes de trabalho. 

 

De fato, pela escravidão contemporânea entende-se a situação na qual o 

trabalhador é obrigado a prestar serviços, quer por coação moral ou física, ameaças, 

fraudes, retenção de documentos ou contração de dívidas muito altas, restando frustrados 

seus direitos mais básicos, previstos em lei. 

 

Após as duas grandes guerras os ordenamentos jurídicos de todos os países do 

mundo deixaram de ter, por vigas mestras, a autonomia da vontade e a propriedade 

privada, para se fundar na busca pela dignidade humana e igualdade material, nascendo, 

então, o Estado Social. 

 

No que diz respeito à história brasileira, o fato é que a escravidão jamais cessou, 

sendo certo que a edição da Lei Áurea não foi precedida das mudanças estruturais 

necessárias para que a concretização do fim da escravidão fosse possível, tanto é verdade 

que, em 1940, na exposição de motivos da Parte Especial do Código Penal, Francisco 

Campos asseverou que não era desconhecida, entre nós, a prática de “plagium”, pela qual 

trabalhadores tinham seu “status libertatis” perdido, submetendo-se ao poder de outrem. 

 

Pode-se afirmar, ainda, que na década de 1960 a Polícia Federal já atuava sobre o 

tráfico de trabalhadores no Brasil e, em 1968, o Ministro da Justiça Gama e Silva, fez 

menção aos trabalhadores como “escravos brancos”3, sendo certo que, em dezembro do 

                                                           
3 ESTERCI, Neide. Escravos da desigualdade: um estudo sobre o uso repressivo da força de trabalho 
hoje. Rio de Janeiro: CEDI, 1994.  
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mesmo ano, a Polícia Federal encaminhou à Justiça do estado de Goiás um relatório acerca 

do tráfico de escravos e do aliciamento de peões na cidade de Mozarlândia, os quais foram 

leiloados por fazendeiros por setenta e seis cruzeiros cada um. 

 

Todavia, tem-se que a escravidão contemporânea teve enfoque no Brasil em 1971, 

com as denúncias de D. Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, no Mato 

Grosso, com a carta pastoral Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a 

marginalização social, bem como com a da Comissão Pastoral da Terra em Conceição do 

Araguaia, no Pará, em conjunto com o padre Ricardo Rezende Figueira, acerca dos 

trabalhadores na exploração e ocupação da Amazônia Legal, os quais eram incentivados 

pela ditadura militar.  

 

O trabalho deixou de ser visto como mais um dos fatores do sistema de produção, 

para ser encarado como móvel de dignidade e desenvolvimento da pessoa, sendo alçado à 

categoria de direito fundamental da pessoa humana, pela Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, 

no dia 10.12.1948. 

 

Os direitos sociais passaram a integrar o patrimônio da humanidade e foram 

reproduzidos na quase totalidade das constituições do pós-Segunda Guerra Mundial.  

 

No Brasil, a dignidade humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa, 

ganharam status de objetivos fundamentais da República. Nosso legislador constituinte, 

visando à garantia dos direitos sociais, elencou-os dentre os direitos fundamentais, 

conferindo-lhes a natureza de cláusulas pétreas, núcleos fundamentais do Estado brasileiro. 

 

Nossa constituição cidadã, em seu artigo 4º, estabeleceu como regulamentos das 

relações internacionais do Brasil os princípios da prevalência dos direitos humanos, bem 

como da cooperação entre os povos, para o progresso da humanidade. 

 

Reiterando a preocupação na garantia da dignidade humana, na concretização dos 

direitos sociais e humanos, nosso legislador proibiu todo e qualquer tipo de trabalho 

forçado, estabeleceu que ninguém seria submetido à tratamento desumano ou degradante, 

bem como estabeleceu a função social do contrato e da propriedade. 
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Não obstante todos os avanços acima mencionados, e antes mesmo da 

concretização do pleno equilíbrio entre o fator econômico e social, com a humanização das 

relações de trabalho, adveio a globalização, que representou uma nova e mais profunda 

Revolução Industrial, atingindo diretamente os direitos da classe trabalhadora, que 

passaram a ser vistos como entraves à competitividade e ao desenvolvimento econômico. 

 

Novamente, se embatem capital e trabalho, com a predominância daquele, o que, 

por consequência, culminou no enfraquecimento do Estado social e o fortalecimento do 

neoliberalismo, caracterizado por suas teorias não intervencionistas, pela determinação das 

condições de trabalho através das leis do mercado, e pela flexibilização da legislação 

trabalhista. 

 

Para conseguir competir pelo mercado mundial as empresas buscam a redução dos 

preços de seus produtos e serviços e isso ocorre não através da diminuição dos custos das 

matérias primas, da melhor utilização das mesmas ou, ainda, pelos investimentos nos 

parques industriais, na verdade, a redução dos preços é conseguida através da redução ou, 

em alguns casos, da supressão total das condições de dignidade do trabalhador. 

 

O trabalho e, até mesmo, o trabalhador, voltam a ser tratados como mercadorias, 

engrenagens do sistema produtivo, originando o surgimento do trabalho escravo 

contemporâneo, o qual se prolifera rapidamente em escala mundial. 

 

Tal expansão decorre da globalização econômica, que origina a competitividade 

pelo mercado consumidor, a qual é buscada através da redução dos preços da produção, 

vilipendiando as relações de trabalho, originando um odioso “ dumping social” que ganha 

proporções globais. 

 

Uma das características do trabalho escravo contemporâneo é o fato de o mesmo 

não se produzir apenas no meio rural e em rincões distantes, mas deitar suas raízes no meio 

urbano, em especial nos grandes centros. 
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Ainda, é marca característica do trabalho escravo contemporâneo a dificuldade em 

sua conceituação, vez que se afasta do modelo tradicional de escravidão definida pela 

restrição da liberdade e exposição do trabalhador a castigos físicos, morais ou psíquicos. 

 

Outra dificuldade inerente à escravidão contemporânea é o fato de que, na grande 

maioria das vezes, as vítimas, sequer se reconhecem como tais, vendendo sua força de 

trabalho a preço vil, em um mercado com regras morais flexibilizadas, onde praticamente 

tudo tem preço, principalmente a dignidade humana. 

 

Quanto à escravidão contemporânea, a lição de Rodrigo Garcia Schwarz: 

 

“...No entanto, a escravidão contemporânea é uma realidade e não está restrita 
a regiões ou países subdesenvolvidos, tampouco corresponde somente à ação de 
alguns poucos criminosos isolados, mas está diretamente relacionada às 
relações assimétricas de poder existentes no âmbito das sociedades capitalistas 
e tem por raiz última a superexploração do trabalho dos ‘outros’, ou seja, de 
pessoas às quais se aplica a pecha de ‘diferentes’, estigmatizadas, estando 
habitualmente relacionada ao tráfico de pessoas, pois são os migrantes pobres 
(nacionais ou estrangeiros), em situação de hiperfragilidade e enganados por 
falsas promessas, que usualmente se submetem ao trabalho escravo: assim como 
as diferentes formas de exclusão social que estão com ela relacionadas, a 
escravidão dos nossos dias, definida como a condição ultrassubordinada do 
trabalhador privado da liberdade por meio da coação, tem raízes 
profundamente ancoradas na estrutura econômica, social e cultural ditada pelo 
capitalismo contemporâneo, que projeta para a sociedade, de cima para baixo, 
em uma ordem que reúne a alta burocracia de empresas gigantescas e a 
tecnocracia estatal, em um contexto de enorme concentração e centralização do 
capital e do poder, a concepção do ‘outro’ ou do ‘diferente’ (no Brasil, o negro, 
o nordestino pobre, o peão de trecho, o boliviano) não como sujeito de direitos 
humanos, mas como objeto de estranhamento cultural, de neutralização e de 
superexploração.”4 

 

“Entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade 

que oprime e a lei que liberta”. A célebre frase exposta acima, proferida por Lacordeire, 

no auge da Revolução Industrial, se mostra, pois, contemporânea hodiernamente. 

  

 

 

 

                                                           
4 SCHWARZ, Rodrigo Garcia. A cidadania cativa: Uma breve perspectiva da escravidão 
contemporânea no Brasil. In: Âmbito Jurídico , Rio Grande, XII, n. 64, maio 2009. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6036>. 
Acesso em: 8.6. 2014. 
 



24 

 

2.2 Da Escravidão Contemporânea No Brasil 

   

Conforme já mencionado supra, o problema da escravidão contemporânea ganha 

contornos mundiais, se proliferando em vários países, inclusive no Brasil, onde ocupa 

grandes centros como a cidade de São Paulo. 

 

De fato, matéria veiculada ao UOL indicou que: 

 

“Em 2013, 2.063 trabalhadores foram resgatados pelo ministério em 179 
operações realizadas no país, de acordo com dados divulgados pelo órgão nesta 
quarta-feira (14). Destes, 1.068 trabalhavam em áreas urbanas. O número total 
de resgatados é inferior ao de 2012, quando 2.750 trabalhadores foram 
libertados em 149 operações, mas em 2013 mais empregadores foram 
fiscalizados – 300, contra 255 no ano anterior... 
 
No Estado de São Paulo, que teve 256 pessoas atuando em condições de 
escravidão na construção civil, a indústria da confecção é a segunda atividade 
com mais pessoas resgatadas, em um total de 104 trabalhadores em 11 ações de 
fiscalização”.5 
 

Em que pese parecer o trabalho escravo um assunto de há muito superado6, a 

verdade é que ele ainda existe e, cada vez mais, tem se evidenciado nas grandes cidades, 

quer através da exploração de imigrantes bolivianos, principalmente, em oficinas, e de 

nordestinos, em construções. 

 

Para se ter uma dimensão da realidade do tema, de acordo com o Índice de 

Escravidão Global 2013, realizado pela Fundação Walk Free, o Brasil ocupa o 94º lugar 

dentre os 162 países avaliados em relação ao número de trabalhadores que se encontram 

em situação análoga à de escravo, tendo de 170 mil a 217 mil pessoas em tal situação. Os 

primeiros colocados em tal ranking são, proporcionalmente, a Mauritânia, seguida do Haiti 

e Paquistão e, quantitativamente, Índia e China7. 

 
                                                           
5 SCHINCARIOL, Miguel. Pela 1ª vez, cidades lideram casos de trabalhadores escravos resgatados. 
Veículo: BOL. Seção: BRASIL. Data: 14/05/2014. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/05/14/areas-urbanas-concentraram-maior-parte-
do-trabalho-escravo-em-2013.htm>. Acesso em: 30.6.2014. 
 
6A proibição da escravidão, no Brasil, começou em 1850, sendo certo que se encerrou com a proibição da 
compra e venda de escravos pela Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, em 13.5.88. 
 
7 MAISONNAVE, Fabiano. Escravidão no mundo atinge 30 milhões. 2013. Disponível em: 
<http://www.humanosdireitos.org/noticias/noticias-relacionadas/716-Escravidao-no-mundo-atinge-
30milhoes.htm>. Acesso em: 24.6.2014. 
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Conforme as palavras do Juiz do Trabalho Rodrigo Garcia Schwarz: 

 

“...em países como o Brasil, em que essa assimetria determinada histórica e 
culturalmente é ainda mais severamente agravada por problemas nacionais 
crônicos e resilientes como a insuficiência das políticas agrárias, a 
concentração de renda, o uso socialmente nocivo da propriedade, as largas 
desigualdades sociais e regionais e a consequente pobreza e exclusão social e 
econômica de um grande número de pessoas, a escravidão contemporânea toma 
maior relevo. No Brasil, a transição do modo de produção baseado no 
escravismo para o modo de produção baseado no trabalho “livre” sequer foi 
efetiva. O processo político, econômico, social e cultural de que decorreu a 
passagem da utilização massiva do trabalho escravo para o trabalho “livre” no 
Brasil revela que não houve uma ruptura substancial no campo da regulação do 
trabalho, mas apenas renovados processos de recomposição no modo de 
produção.”8 

 

Ainda, conforme já exposto, uma das grandes dificuldades referentes ao combate 

à escravidão contemporânea se inicia pela conceituação do tema. Quando se fala em 

escravidão, é comum pensar no modelo clássico da escravidão colonialista, africana e/ou 

indígena, na qual o traço característico é a privação da liberdade, o que, na grande maioria 

das vezes, não ocorre contemporaneamente. 

 

Vale ressaltar que a escravidão contemporânea apresenta vários traços distintivos 

da escravidão clássica, a iniciar pelo fato de que as vítimas, na maior parte das vezes, 

premidas pela miserabilidade, buscam os grandes centros e se submetem a condições 

totalmente indignas de trabalho, sem qualquer segurança ou limitação de jornada, não se 

reconhecendo, todavia, como escravos. 

 

Atento a tais diferenças entre a escravidão clássica e a contemporânea, o 

legislador nacional, por meio da Lei 10.803/2003, alterou o disposto no artigo 1499 do 

                                                           
8 SCHWARZ, Rodrigo Garcia. A cidadania cativa: Uma breve perspectiva da escravidão 
contemporânea no Brasil. In: Âmbito Jurídico , Rio Grande, XII, n. 64, maio 2009. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6036>. 
Acesso em: 8.6. 2014. 
 
9“Art.149  - Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a 
jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 
meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:  
Pena - reclusão, de 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, com o fim de retê-lo no local de 
trabalho; 
II  – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 
§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:  
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Código Penal, que passou a tipificar o crime de redução à condição análoga à de escravo a 

três espécies de ilicitude: trabalho forçado, trabalho degradante e jornada exaustiva. 

 

Por trabalho forçado, há que se entender não apenas aquele para o qual o 

trabalhador não se apresentou espontaneamente, mas também a que o trabalhador se 

submeteu, ludibriado por falsas promessas, e nele se viu obrigado a permanecer por 

diversas razões, dentre as quais ameaça física, psicológica, dívida ou, ainda, devido à 

situação de ilegalidade ou clandestinidade. 

 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, em seu Manual de Combate 

ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo, o trabalho degradante pode ser 

assim conceituado: 

 

“As condições degradantes de trabalho têm-se revelado uma das formas 
contemporâneas de escravidão, pois retiram do trabalhador os direitos mais 
fundamentais. Dessa forma, o trabalhador passa a ser tratado como se fosse 
uma coisa, um objeto e negociado como uma mercadoria barata. O trabalho 
degradante possui diversas formas de expressão sendo a mais comum delas a 
subtração dos mais básicos direitos à segurança e à saúde no trabalho. São 
exemplos desse tipo de vulneração a jornada de trabalho que não seja razoável 
e que ponha em risco a saúde do trabalhador, negando-lhe o descanso 
necessário e o convívio social, as limitações à uma correta e saudável 
alimentação, à higiene e à moradia.”10 

 

Finalmente, por trabalho em jornadas excessivas, há que se entender não apenas 

aquele que ultrapassa os limites legais, mas também a submissão do trabalhador a esforços 

excessivos ou a uma sobrecarga de trabalho que ultrapasse todos os limites de suas forças e 

coloque em risco sua saúde e segurança. 

 

Nota-se que o rol de condutas elencado pelo art. 149 do CP é taxativo, face à 

proibição da analogia in malam partem, em respeito ao art. 5º, XXXIX, 1ª parte, da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), o qual deve ser interpretado em conjunto com o 

princípio da reserva legal. Todavia, tal restrição legal engessa o Judiciário e dificulta a 

interpretação contextualizada da norma ao fato concreto. 

 

                                                                                                                                                                                

I  – contra criança ou adolescente; 
II  – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.”  
10Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de 
Escravo. Brasília. 2012. 
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Aliás, cabe ressaltar, por oportuno, que o Projeto de Lei do Senado, de nº 

432/2013, de autoria do Senador Romero Jucá, atualmente no gabinete do Relator, Senador 

Paulo Paim, busca alterar o art. 149 do CP, para excluir as condições degradantes e a 

jornada exaustiva como elementos definidores do trabalho análogo ao de escravo. 

 

Referido Projeto recebeu duras críticas e resultou na elaboração de uma petição 

pública11, contra sua aprovação. Referida petição, juntamente com a união de instituições 

como o Ministério Público do Trabalho e a Repórter Brasil, acabaram por culminar no 

movimento “Somos Livres”12, apoiado por atores da Rede Globo de TV, como Wagner 

Moura e Camila Pitanga, logrando êxito, ao menos, no afastamento do caráter de urgência 

antes atribuído ao referido Projeto. 

 

Atentos à conceituação legal, deve-se analisar a situação que se apresenta no 

Brasil que, em razão da crise econômica mundial, passou a ser o destino de vários 

trabalhadores estrangeiros, dentre os quais os bolivianos que, buscando melhores 

condições de vida, adentram de forma ilegal no território brasileiro e passam a se ativar nos 

grandes centros urbanos, em condição análoga à de escravo. 

 

Em consonância com estimativas recentes, existem aproximadamente cinquenta 

mil bolivianos vivendo clandestinamente no Brasil, estes, na grande maioria das vezes, 

passam a trabalhar em grandes centros como São Paulo, se ativando nos ramos têxtil e da 

construção civil, bem como em trabalhos domésticos. 

 

Analisando especificamente o problema na cidade de São Paulo, há que se 

observar que os estrangeiros, em situação irregular e clandestina, se submetem a trabalhos 

aviltantes, a exemplo do que ocorre nas pequenas confecções montadas na cidade de São 

Paulo, se submetendo a jornadas que podem chegar a até dezessete horas de trabalho, em 

locais sem as devidas condições de higiene, iluminação e/ou segurança. 

 

Tais trabalhadores, não são apenas submetidos a jornadas excessivas de trabalho, 

mas também são obrigados a cumprir metas extenuantes, o que os faz trabalhar até o limite 

                                                           
11 http://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR87050 
 
12 http://somoslivres.org/ 
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de suas forças, sem os necessários períodos de repouso, intervalo intra ou interjornada e 

descanso semanal remunerado. 

 

Por receberem, em contraprestação ao seu trabalho, quantias inferiores ao salário 

mínimo e/ou ao piso da categoria, os mesmos, na grande maioria das vezes, não têm acesso 

a dietas balanceadas e são obrigados a viver em pequenos alojamentos coletivos, sem 

qualquer condição de higiene ou para se habitar, fornecidos ou alugados pelo 

“empregador”. 

 

Não obstante todas as condições supramencionadas e, ainda, o fato de que tais 

trabalhadores, no mais das vezes, permanecem ligados ao trabalho aviltante, por terem 

adentrado clandestinamente no Brasil e temerem a deportação para seu país de origem, os 

mesmos não se reconhecem como escravos, o que é mais um dos traços característicos da 

escravidão contemporânea. 

 

Vale ressaltar que o simples fato de trabalhadores não se reconhecerem como 

escravos e, supostamente, “ de forma voluntária”, se despojarem de seus direitos, não elide 

a tipificação da figura capitulada no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, merecendo a 

mais veemente punição. 

 

É premente ressaltar que o Estado não deve permitir ao ser humano que se despoje 

de seus direitos fundamentais, pois isso exacerbaria, ainda mais, a ditadura do mercado, 

cujos limites morais já se encontram por demais flexibilizados. 

 

A impunidade do empregador que reduz o trabalhador à condição análoga à de 

escravo, pelo simples fato de o “empregado” não se reconhecer como tal, tem o condão de 

jogar por terra todos os direitos duramente conquistados pela classe trabalhadora, 

retornando ao mais selvagem de todos os capitalismos em que o estado não interferia nas 

relações entre os particulares, permitindo a mais completa e absoluta exploração do 

homem pelo homem. 

 

O Estado brasileiro, premido pelos princípios da dignidade humana, do valor 

social do trabalho e da livre iniciativa, como forma de evitar o retrocesso, bem como o 
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“dumping social”, deve reconhecer que não é dado ao ser humano se despojar de seus 

direitos fundamentais, combatendo, de forma veemente, a escravidão contemporânea. 

 

Vale ressaltar, que reconhecendo a existência do trabalho em condição análoga à 

de escravo, o Governo, desde 1995, vem tomando várias medidas tendentes a combater tal 

situação, a exemplo das quais cita-se a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel 

do Ministério do Trabalho e Emprego que, contando com o apoio do Ministério Público do 

Trabalho, Ministério Público Federal e Polícia Federal, fiscaliza e atende as denúncias de 

trabalho escravo contemporâneo, visando ao combate de tal prática e punição exemplar, 

nas esferas civil, administrativa e criminal, dos empregadores que recorrem a elas. 

 

De acordo com matéria veiculada no jornal Valor Econômico: 

 

“Entre 1995 e meados do ano passado, 46 mil pessoas foram resgatadas por 
estarem trabalhando em condições semelhantes às de escravos. Em geral, são 
liberados por equipes de auditores do Ministério do Trabalho e Emprego e 
procuradores do Ministério Público do Trabalho.  
 
Essa investida, que começou visando a área rural, passou a contemplar também 
as cidades, principalmente nos setores de confecção e construção. Segundo o 
MTE, no ano passado, pelo menos 1.066 trabalhadores foram resgatados em 
áreas urbanas, em 45 operações. A prática gerou condenações judiciais a 
empresas. A mais alta foi de R$ 15 milhões.”13 

 

Quanto aos referidos trabalhadores libertados pelo MTE, de 1995 a 2005, tem-se 

que os mesmos são pobres; em geral, desempregados; têm pouco ou nenhum estudo; em 

determinados casos, não possuem documento de identidade; via de regra, vêm de estados 

do Nordeste e do Centro-Oeste; e migram ludibriados por falsas promessas. 

 

Ressalta-se que, não obstante competir privativamente à União, sobre direito 

penal, direito civil e direito do trabalho, todos os entes da federação, guiados pelos 

princípios constitucionais e dentro dos limites de suas competências, têm o dever de 

fiscalizar, combater e erradicar o trabalho em condições análogas às de escravos de seu 

território. 

 

                                                           
13Valor Online. Seção: BRASIL. Data: 12/05/2014. 
 Disponível em:<http://www.valor.com.br/legislacao/3543878/combate-ao-trabalho-escravo-nas-cidades>. 
Acesso em: 30.6.2014. 
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A conscientização acerca da necessidade de se erradicar o trabalho análogo ao de 

escravo no país tem também provocado ações de governos estaduais e municipalidades. A 

cidade de São Paulo, por exemplo, instituiu, em outubro de 2013, a Comissão Municipal de 

Erradicação do Trabalho Escravo (COMTRAE/SP), cuja finalidade é prevenir e combater 

esta violação aos direitos humanos, através da atuação conjunta de empresários, 

trabalhadores e governo. 

 

Para tornar ainda mais efetivo o combate ao trabalho análogo ao de escravo, a 

COMTRAE/SP atua sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

e Cidadania e em parceria com a Organização Internacional do Trabalho e o recém-

instituído Comitê Municipal pelo Trabalho Decente. A partir da criação da Comissão, o 

prefeito Fernando Haddad pretende motivar outras cidades a tomarem atitudes 

semelhantes. 

 

A utilização de trabalho análogo ao de escravo, ainda que de forma indireta, ou 

seja, por meio de contratação de empresas que o exploram ou, como sói acontecer, pela 

quarteirização dos serviços, evidenciando, no último polo da cadeia produtiva, sua 

exploração, implica em sanções deveras graves, ainda não claras ao empresariado. 

 

De fato, além das multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e, mediante 

imediato reconhecimento de vínculo, determinação de anotação em CTPS e pagamento de 

verbas rescisórias, as empresas que se utilizam, de qualquer modo, do trabalho escravo, 

têm seus nomes incluídos na Lista Suja do MTE, regulamentada pela Portaria 

Interministerial n. 2/2011 – MTE/SDH, a qual impõe que a inclusão do nome do infrator 

no Cadastro ocorrerá após decisão administrativa final relativa ao auto de infração, lavrado 

em decorrência de ação fiscal, em que tenha havido a identificação de trabalhadores 

submetidos ao “trabalho escravo. Por sua vez, as exclusões derivam do monitoramento, 

direto ou indireto, pelo período de 2 (dois) anos da data da inclusão do nome do infrator no 

Cadastro, a fim de verificar a não reincidência na prática do “trabalho escravo” e do 

pagamento das multas resultantes da ação fiscal.  

 

Atualmente, a referida lista conta com 579 nomes de empresas e pessoas físicas 

que, quando entram na lista, como infratores, são impedidos de ter acesso a crédito em 
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instituições financeiras públicas, como os bancos do Brasil, do Nordeste, da Amazônia, e 

aos fundos constitucionais de financiamento. 

 

Tal consequência, contudo, é a menos gravosa para os empresários que atuam no 

estado de São Paulo. De fato, no dia 28.1.2013 foi promulgada, em São Paulo, a Lei 

14.946, a qual dispõe que as empresas que se utilizem, em qualquer etapa da cadeia 

produtiva, de trabalho análogo ao de escravo, terão cassadas suas inscrições no ICMS, 

estendendo-se tal efeito aos seus sócios, após o reconhecimento de tal fato por órgão 

colegiado. Tal restrição terá o prazo de 10 (dez) anos e impede o pedido de nova inscrição 

no mesmo ramo de atividade por referido período. 

 

Como se não bastasse, caso optante pelo Simples Nacional, as empresas punidas 

com a cassação do ICMS também perderão o direito ao recebimento de créditos do 

Tesouro do Estado, instituído pelo Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de 

São Paulo, bem como sofrerão o cancelamento dos créditos já calculados ou liberados, 

referentes ao Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo. 

 

Apesar de padecer de sérios vícios formais e materiais, referida lei está em pleno 

vigor e, em breve, espera-se ver diversas empresas sofrendo tal cassação, o que leva à 

conclusão de que, no mínimo, medidas devem ser tomadas para melhor análise das 

prestadoras de serviços contratadas, a fim de se evitar autuações e futuras condenações.  

 

A busca pela responsabilização das empresas pelo trabalho escravo, ainda que a 

prática seja adotada por outra, terceirizada, começou na década de 1990, e tem por 

fundamento a teoria do domínio do fato (muito aplicada quando do julgamento do 

“Mensalão”, pelo STF), que é adotada pelo MPT e MTE com frequência. Neste sentido, 

quem terceiriza e se beneficia do trabalho análogo ao de escravo deve ser responsabilizado.  

 

Ainda em relação às penalidades aplicáveis a empregadores que explorem 

empregados de forma análoga à de escravidão, a PEC nº 57A/1999, promulgada, no dia 

5.6.2014, aumenta as sanções, penas e multas para os empregadores, além de dar mais 

força à Lista Suja do MTE e pressionaras empresas que adotam esta prática reprovável.  
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Para ilustrar, uma das penalidades adicionais previstas na PEC nº 57A/1999, a 

qual promoveu a alteração do art. 243 da Constituição, é a expropriação de imóveis rurais e 

urbanos nos quais houver a comprovação de exploração de trabalho escravo, na forma da 

lei. 

 

O curioso é que o termo “trabalho escravo” não mais é admitido no ordenamento 

jurídico brasileiro desde 13.5.1888, quando a Princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, 

abolindo a escravidão no Brasil. Assim, desde 1995, quando o Brasil admitiu a exploração 

de trabalhadores em situações de verdadeiro descumprimento aos mais básicos direitos 

humanos, passou-se a falar em “trabalho análogo ao de escravo”, termo este empregado, 

inclusive, pelo atual Código Penal, em seu art. 149. 

 

Pois bem, a alusão, novamente, ao trabalho escravo, além de verdadeira 

impropriedade do uso do termo, reflete o impasse travado entre os ruralistas e os 

defensores dos direitos humanos, que tiveram que aceitar referida imposição para que a 

PEC fosse votada, sob o argumento de que seria necessária segurança jurídica sobre o que 

configuraria, efetivamente, tal tipo de exploração, não deixando sua configuração ao livre 

arbítrio dos auditores fiscais do trabalho14. 

 

Mister salientar que, antes da alteração normativa perpetrada pela Lei 

10.803/2003, a redação original do art. 149, do Código Penal, preconizava que a 

caracterização do crime de “redução a condição análoga à de escravo” através de uma 

expressão aberta, sem delimitar as condutas específicas que estariam submetidas à 

caracterização do referido tipo penal. Tal quadro fático-normativo demandava do aplicador 

da norma uma análise axiológica da questão fática sub judice, outorgando ao intérprete um 

poder muito amplo – e, de certo modo, incompatível com o princípio da legalidade, que 

determina a clareza e a taxatividade das condutas inseridas num tipo incriminador – ao 

                                                           
14“O atual Código Penal já prevê o crime de ‘reduzir alguém a condição análoga à de escravo’, mas não há na 
legislação brasileira definição exata do que consiste o ‘trabalho escravo’”. Daí a necessidade de um projeto 
de regulamentação, segundo o relator, Aloysio Nunes. 
‘Essa nova legislação deverá tratar da perfeita definição do que seja trabalho escravo, posto que a PEC não 
optou pelo tipo 'redução à condição análoga à de escravidão' e sim, expressa e deliberadamente, por 
exploração do trabalho escravo’, explicou o tucano”.  
MENDES, Priscilla. Aprovada pelo Senado, PEC do Trabalho Escravo vai à promulgação. 2014. 
 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/05/senado-aprova-pec-do-trabalho-escravo-em-
primeiro-turno.html>. Acesso em: 24.6.2014. 
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ponto de acarretar o questionamento acerca da constitucionalidade do referido art. 149, do 

Código Penal. 

 

Com o advento da mencionada Lei 10.803/03, tais alegados vícios foram sanados, 

vez que passou o dispositivo normativo em questão a prever, expressamente, duas 

modalidades de redução do trabalhador à condição análoga à de escravo, já que tanto o 

trabalho forçado quanto o degradante passam a ser consideradas como condutas que se 

adéquam ao art. 149 do Código Penal, não havendo que se falar, pois, em insegurança 

jurídica quanto à conceituação de referido tipo penal. 

 

Destarte, vislumbra-se que, com a promulgação da Lei de 2003, mencionada 

alhures, a violação ao direito à liberdade do trabalhador passou a ser apenas uma das 

hipóteses caracterizadoras da figura típica da redução à condição análoga à de escravo, 

passando a afronta à dignidade da pessoa humana a ser o principal bem jurídico a ser 

tutelado in casu. 

 

Tal quadro fático se amolda perfeitamente às modernas teorias constitucionalistas 

que, uma vez fundadas no princípio da força normativa da Constituição de Konrad Hess – 

segundo a qual o texto constitucional, à par da sua função principiológica, apresenta, 

sobretudo, uma função normativa, servindo não somente de conteúdo programático, mas 

também de conteúdo disciplinador da vida social – buscam uma concretização do Direito 

através da interpretação não somente sistemática das normas, nos termos do plano de 

validade proposto por Hans Kelsen, mas, sobretudo, de análise teleológica das normas 

jurídicas frente aos valores constitucionalmente positivados. 

 

O que se vislumbra, então, é que, da forma como foi promulgada, em que pese 

manifestações de Senadores em sentido contrário15, referida alteração constitucional, 

promovida por meio da promulgação da PEC 57-A, não apresenta efeitos imediatos16, 

                                                           
15“Para o senador Walter Pinheiro (PT-BA), os efeitos da emenda constitucional são imediatos, ainda que a 
matéria dependa de regulamentação”. VASCO, Paulo Sérgio. PEC do Trabalho Escravo será promulgada 
na próxima semana. 2014. Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/05/27/pec-
do-trabalho-escravo-sera-promulgada-nesta-quinta>. Acesso em: 24.6.2014. 
 
16“Esse termo esteriliza a PEC, que passa a depender de regulamentação. Estamos liquidando essa PEC’, 
criticou o senador Roberto Requião (PMDB-PR)”.MENDES, Priscilla. Aprovada pelo Senado, PEC do 
Trabalho Escravo vai à promulgação. 2014. Disponível em: 
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dependendo da aprovação do Projeto de Lei 432/2013, o qual, apesar da referida 

“insegurança jurídica”, não inova ao definir o que seria o trabalho escravo, na medida em 

que faz alusão a conceitos já utilizados pela Justiça do Trabalho, como de trabalho forçado, 

sob ameaça de punição ou restrição de liberdade; jornada exaustiva, implicando em esforço 

físico e sobrecarga muscular, com esgotamento da capacidade física; restrição de 

locomoção em razão de dívida, mediante cerceio de transporte, vigilância ostensiva ou 

retenção de documentos. 

 

Ainda, considerando os termos do referido Projeto de Lei 432/2013, nota-se que, 

até que a alteração constitucional produza efeitos, depender-se-á do Judiciário para 

resolver a celeuma acerca do indevido uso da expressão “trabalho escravo”, bem como do 

trânsito em julgado de decisões sobre o tema, na medida em que referido Projeto 

condiciona a expropriação à via judicial, com respeito ao devido processo legal, ao 

contraditório e a ampla defesa, observando-se os meios e recursos a ela inerentes, em 

atitude mais conservadora que a da lei estadual de São Paulo. Ademais, a expropriação 

somente será realizada quando o proprietário for o responsável pela prática; se o 

responsável for arrendatário ou locador, o proprietário não será condenado. 

 

                                                                                                                                                                                

<http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/05/senado-aprova-pec-do-trabalho-escravo-em-primeiro-
turno.html>. Acesso em: 24.6.2014. 
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3 DA INDÚSTRIA DA MODA 
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3.1 Da História da Moda 

 

Segundo Marshall Sahlins, a moda: 

 

“Consiste na reprodução da sociedade num sistema de objetos não 
simplesmente úteis, mas significativos, cuja utilidade consiste em uma 
significação (...), mera aparência, uma das mais importantes formas de 
manifestação simbólica na civilização ocidental. Porque é através de aparências 
que a civilização transforma a construção num milagre de existência: uma coesa 
sociedade de estranhos”17. 

 

A moda pode ser entendida como um fenômeno sociocultural, indicador dos 

hábitos, costumes e tendências de uma dada sociedade. Através de roupas e acessórios, 

pode-se contextualizar momentos políticos e sociais. 

 

O filósofo francês Gilles Lipovetsky, estudioso da moda, aponta o século XIV 

como marco de início do conceito de moda, quando passou-se a permitir a criatividade na 

elaboração das vestimentas. 

 

Lilian Jordão, consultora de moda, indica o século XV, com o renascimento, 

como marco do surgimento da moda, esclarecendo que a palavra “moda” deriva do latim 

“modus”, que significa costume. Esclarece, ainda, que os diferentes tipos de vestimenta 

surgiram para distinguir o que, até então, era igual, na medida em que todos se vestiam da 

mesma forma, da infância à morte.18 

 

A partir da idade média, as roupas sofisticavam-se conforme a classe social, 

havendo, até mesmo, leis que restringiam o uso de determinadas cores e tecidos aos 

nobres. A burguesia, por sua vez, passou a demandar dos costureiros roupas semelhantes, 

mas diferenciadas dos nobres.  

  

Quanto ao surgimento da moda, pode-se afirmar que: 

 

 "Somente com o aparecimento de uma lógica estética autônoma, com a 
possibilidade de exercer o individualismo, nasce o que hoje chamamos de moda. 

                                                           
17 SAHLINS, Marshall. Cultura e Razão Prática. Zahar: Rio de Janeiro, 1979. p. 224. 
 
18 Disponível em: <http://www.lilianjordao.com.br/um-breve-resumo-da-historia-da-moda/>. Acesso em: 
29.2.2016. 
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Para o sociólogo francês Jean-Gabriel de Tarde (1843-1904), no mundo 
primitivo e Antigo predomina o prestígio da tradição, com a imitação dos 
ancestrais, enquanto que com o surgimento da moda há um culto às novidades e 
a imitação dos modelos presentes. A segunda metade do século 14 é um marco 
nessa transformação que atingiu principalmente a alta sociedade da época 
tomada por um desejo de novidades. Houve naquele momento uma revolução no 
vestuário com a adoção de trajes nitidamente diferenciados entre os sexos: um 
vestuário curto e ajustado para o homem, composto de jaqueta curta e estreita e 
calções colantes no formato das pernas, e longo e justo para a mulher, 
composto por um vestido longo ajustado e decotado.". 19 

 

No século XVII os artesãos, alfaiates, trabalhavam com suas famílias ou poucos e 

qualificados empregados, contratados e dispensados sazonalmente, conforme a demanda. 

Referidos alfaiates deveriam ter capital suficiente para alugarem lojas em bairros nobres e 

ter bons tecidos, em quantidade substancial.  

 

A revolução industrial, sem sombra de dúvidas, facilitou a propagação da moda, a 

qual, até então, era exclusiva das sociedades economicamente mais favorecidas. De fato, 

com o surgimento das máquinas de costura, em 1850, baixou-se consideravelmente o preço 

dos tecidos, tornando-os mais acessíveis. Desde tal época pode-se verificar a exploração do 

trabalho das mulheres no setor, de modo mais expressivo, as quais eram expostas a 

ambientes insalubres e a jornadas exaustivas de trabalho. 

 

“A partir do século XVIII o tecido de algodão passou a ser usado não somente 
para forros ou artigos domésticos, mas também para as roupas da alta 
sociedade. A partir daí as técnicas de estamparia do algodão foram 
mecanizadas, aumentando a venda e a procura do produto”.20 

 

Neste cenário, a Inglaterra se destacou como expressividade na indústria do 

algodão e da seda.  

 

Em princípio, na Inglaterra e nos Estados Unidos, utilizavam-se da mão de obra 

de imigrantes na indústria do vestuário, merecendo destaque para os judeus. 

Posteriormente, as mulheres passaram a trabalhar também como aprendizes de alfaiates. 

 

                                                           
19 Disponível em: < http://pessoas.hsw.uol.com.br/industria-da-moda1.htm>. Acesso em: 12.2.2016. 

 
20 Disponível em: <http://www.fashionbubbles.com/historia-da-moda/revolucao-industrial-e-industrializacao-
do-vestuario-onde-a-funcao-encontrou-a-moda-parte-1/>. Acesso em: 29.2.2016. 
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A alta costura criou, a partir de então, peças feitas sob medida e com modelos 

próprios do costureiro, figura que hoje se denomina “estilista” pois, além de costurar, cria 

modelos de roupa, o que o eleva ao status de artista. 

 

Entre 1830 e 1865 alguns eventos merecem destaque, a saber: a invenção da 

fotografia e das máquinas de costura (em 1829, aprimorada com o pedal, introduzido por 

Singer, em 1859) e de tricô, sendo a Grã-Bretanha o centro mundial da indústria e do 

comércio e a França o centro da arte e da cultura. Além disso, em 1850 Levi Strauss 

começou a fazer calças de brim para os mineradores americanos. 

 

"O marco do surgimento da Alta Costura é a abertura entre 1857 e 1858 em 
Paris, no ateliê de costura de Charles-Frédéric Worth, na Rue de Le Paix. 
Worth, em plena Revolução Industrial, inovou ao desenvolver modelos inéditos e 
sob medidas para suas clientes. Além disso, as peças eram apresentadas 
por mulheres jovens que as desfilavam pela loja. Worth fundou com sua 
iniciativa um modelo de negócios que estabeleceu as diretrizes da Alta Costura: 
criações exclusivas, lançamento de tendências, elevação do costureiro à 
condição de artista e a promoção de espetáculos publicitários sazonais 
baseados em grifes e modelos (manequins vivos).". 21 

  

A França, portanto, deu início ao estilo de moda que hoje conhecemos, marcado 

pela sazonalidade e demonstração de novas tendências em desfiles de moda. 

 

Destaca-se, ainda, que na Revolução Industrial iniciou-se o sistema do “trabalho 

por peça/seção”, eis que se verificou maior produtividade e rapidez se cada parte da roupa 

fosse feita por uma pessoa especializada.  

 

Em 1889 foi lançada a revista Vogue, a qual, até hoje, é reconhecida como a 

principal revista de moda no mundo. No mesmo período, entre 1870 e 1890, foram abertas 

as primeiras lojas de departamentos nas cidades.  

 

“Foi durante o período entre 1898 e 1910, que a indústria do vestuário feito em 
massa arrancou de fato, tanto na Inglaterra como na América. A expansão das 
fabricas de confecção, no entanto não causou a falência das lojas de alfaiates ou 
o desaparecimento das costureiras a dias. Pelo contrário, este sistema aumentou 
o trabalho a domicílio. 
Na virada do século XIX para o XX, os grupos feministas lutavam para acabar 
com a exploração salarial do trabalho da mulher e da criança, e obtiveram 
sucesso. A Primeira Guerra mundial fortaleceu o movimento dos Trade Boards e 
melhorou as condições de trabalho. 

                                                           
21 Disponível em: < http://pessoas.hsw.uol.com.br/industria-da-moda1.htm>. Acesso em: 12.2.2016. 
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Em 1909 houve uma greve histórica na indústria das roupas onde 20 mil 
trabalhadores deixaram seus trabalhos. Apesar da maioria dos grevistas ser 
constituída por homens, foi a maior greve feminina da América. E esta greve 
levou a um acordo histórico que foi assinado pelos patrões, e a partir daí, as 
roupas femininas começaram a ser criadas também visando às necessidades de 
uso para o trabalho da mulher, isto, é, começaram a se fazer roupas 
funcionais”22. 

 

A partir do século XIX  surge um conceito parecido com o atual, por meio do qual 

a moda atinge todas as classes sociais, sendo que novas tendências são criadas pela alta 

costura e reproduzidas pela indústria, com menor qualidade, mas em grandes quantidades, 

podendo, assim, atingir as camadas sociais menos abastadas, com o auxílio, para 

disseminação de novos conceitos, dos meios de comunição de massa, a exemplo do 

cinema.  

 

Merece destaque, ainda, neste contexto, o período de 1914 a 1918, quando o 

“zíper” teve sua marca registrada e teve inico a ascensão das estilistas mulheres, bem como 

os programas de treinamentos para costureiras. 

 

Entre 1920 e 1930 os Estados Unidos conseguiu padronizar os tamanhos das 

roupas masculinas e produzi-las em grande escala, principalmente dada à extensão do país. 

Nestas décadas, a produção industrial focou-se no design, senão veja-se: 

 

“O passo decisivo nesse avanço remonta aos anos de 1920-1930 quando, após a 
grande depressão nos EUA, os industriais descobriram o papel primordial que 
podia ganhar o aspecto externo dos bens de consumo no aumento das vendas: 
good design, good business. Impôs-se cada vez mais o princípio de estudar 
esteticamente a linha e a apresentação dos produtos de grande série, de 
embelezar e harmonizar as formas de seduzir o olho segundo o célebre slogan: 
A feiúra vende mal”.23 

 

Entre 1939 e 1945, com a Segunda Guerra Mundial, houve racionamento e cupons 

para roupas. No mesmo período, a DuPont desenvolveu o náilon. Posteriormente, em 1947, 

houve a introdução de corantes sintéticos para tingir novas fibras acrílicas e de poliéster. 

 

                                                           
22

  Idem. 

23 LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero. A moda e seu destino nas sociedades modernas. São 
Paulo, Companhia das Letras, 2005, p. 145. 
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As mansões de grande renome até hoje, como Chanel, Givenchy, Balmain e Fath 

foram reabertas na década de 1950, época na qual a indústria italiana se reergueu e os 

estilos norte-americanos foram também mais divulgados. 

 

Em meados de 1960, quase metade das roupas industrializadas eram destinadas 

aos jovens, de quinze a dezenove anos, tendo a Inglaterra se destacado como líder da 

moda. Ademais, em referido período surgiu a primeira geração de estilistas formados em 

escolas de arte, tais como Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin, Paco Rabanne e Anne Klein. 

 

Na década de 1970, merece destaque a nomeação de Margaret Thatcher, sendo a 

primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Igualmente, em tal 

período, houve o avanço do movimento feminista, com queima de sutiãs, roupas casuais, 

macacões e camisetas de protesto. Proliferaram, em tal período, as licenças de marcas de 

roupas. 

 

Por seu turno, nos anos 80, marcado, na moda, pelo surgimento da MTV e vídeos 

que popularizavam os estilos jovens, bem como o Studio 54 e a cena noturna de Nova 

York, além de seriados como Dallas, a alta-moda se tornou cada vez mais internacional, 

merecendo destaque nomes como Calvin Klein, Donna Karan, Armani, Gaultier, Missoni, 

Versace, Valentino, Lacroix e Kenzo. 

 

Em 1985 há que se dar destaque à ascensão de grifes internacionais mais 

populares, como H&M, GAP, Tommy Hilfiger e Benetton. 

 

O aumento da compra de grifes por conglomerados e a assinatura de acordos 

internacionais de comércio GATT e NAFTA, por sua vez, marcaram os anos 1990. Em 

referido período, merece ressaltar, ainda, o renascimento de grifes como Prada, Hermès, 

Gucci e Fendi, bem como o assassinato de Gianni Versace, levando sua irmã, Donatella, a 

assumir a grife. 

 

A globalização trouxe consigo padrões mundiais de moda, demandando 

importante aprimoramento das máquinas, cortes (como o a laser) e do processo de 

industrialização, de um modo geral.  
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Hoje há maior liberdade para “estar na moda”, eis que é possível adotar-se 

diferentes estilos, desde o esportivo, ao social. Todavia, há o fenômeno da “moda 

consumada”, na medida em que, por pequenos detalhes, logo os artigos caem em desuso e 

são substituídos por novos, com ajustes sutis, sendo que, em três meses, uma coleção se 

torna obsoleta.  

 

“No vestuário existe [...] uma [...] característica que devemos levar em 
consideração: o tempo de vida do produto. Este se torna relativamente curto se 
comparado a produtos de outros segmentos de mercado. Três meses são o tempo 
máximo de vida de uma coleção no mercado atual. Esse é um fator que está 
intimamente ligado a mudança no comportamento do consumidor. [...] O 
movimento cíclico da Moda faz com que seu processo industrial também o seja, 
ocasionando assim um período de tempo relativamente curto para um trabalho 
intenso. Entre pesquisa e pós-venda, as informações são inúmeras, o tempo 
curto e os resultados sempre devem ser satisfatórios”.24 

 

No Brasil, o que sempre prevaleceu na indústria da moda foi uma cópia do que é 

criado nos Estados Unidos e Europa, não sendo reconhecido como criador de moda até o 

início do século XXI. Porém, atualmente, esse cenário mudou um pouco com o sucesso 

internacional de modelos brasileiras e a propagação de grandes marcas nacionais que 

competem igualmente com marcas internacionais. 

 

"No mercado interno, a qualidade de algumas grifes nacionais tem as colocado 
em pé de igualdade de competição com as mais famosas marcas internacionais. 
O mercado de jeans para as classes média e alta é um exemplo disso. Marcas 
nacionais como Forum, Zoomp, M. Officer e Ellus, por exemplo, enfrentam 
grifes internacionais como Levi’s, Guess e Calvin Klein. A adoção por grandes 
redes de magazines de peças baseadas em modelos de jovens renomados 
estilistas nacionais, produzidas em larga escala e vendidas a preços acessíveis, 
ajuda também a consolidar um estilo brasileiro contemporâneo na moda usada 
no país."25 
 

A moda, portanto, externaliza momentos e mudanças históricas, indica status e 

reconhecimento social, identidade das pessoas e, até mesmo, dita regras. 

 

Vale destacar, por oportuno, que a indústria da moda, atualmente, tem atraído o 

investimento de donos de grandes fortunas no mundo, como é o caso de Carlos Slim, 

magnata mexicano do ramo da telecomunicação, dono da segunda maior fortuna do 

                                                           
24 SOUZA, F. D. A. de; PINTO, S. dos S.D. Design de Moda. (Anais...) 2º Congresso Internacional de 
Pesquisa em Design. Rio de Janeiro, ANPED, 2003. 
 
25 Disponível em: < http://pessoas.hsw.uol.com.br/industria-da-moda2.htm>. Acesso em: 13.2.2016. 
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mundo, que optou por lançar a marca “Philosophy”, para concorrer com a Zara, de 

Amâncio Ortega, dono, também, de vultosa fortuna26. 

 

3.2 Do Conceito de Indústria da Moda 

 

A palavra “indústria” é originada do latim “Indu” (em, dentro) e “Struere” 

(construir, empilhar) que significa um conjunto de artes de produção, em oposição à 

agricultura e ao comércio e, no sentido econômico da palavra, pode significar o setor da 

produção industrial voltado à transformação de matérias-primas em bens, distinguindo-se, 

portanto, da produção agrícola e da indústria extrativa vegetal e mineral.  

 

Já a palavra “moda” é originada do Francês “Mode” e significa maneira atual de 

se vestir, bem como do latim “Modus” que significa maneira, medida ou ritmo.  

 

Segundo Sue Jenkyn Jones: 

 

“Moda é uma forma especializada de ornamentação do corpo... A moda 
frequentemente vê as formas e os materiais do passado como fonte de inspiração 
para novos estilos... O aspecto ‘emocional’ das roupas é um elemento 
importante do design... As políticas de identidade estão estreitamente associadas 
com as roupas que escolhemos... A moda é um empreendimento global e uma 
linguagem internacional que transpõem as fronteiras étnicas e de classes.”.27 

 

Dessa feita, pode-se conceituar indústria da moda como o setor de produção 

industrial que transforma a matéria prima, como o algodão, por exemplo, em vestimentas 

para venda no comércio em maior ou menor escala. 

 

“A partir da análise de palestras ministradas no I Seminário 
Nacional de Moda ,realizado em Salvador, foi possível identificar 
alguns sentidos que podem ser atribuídos ao termo ‘moda’ no 
Brasil, dados por profissionais do setor, tais como: 

• Moda é cultura, pois tudo que tem carga simbólica e 
ultrapassa o funcional é do mundo da cultura; 

• Moda é expressão cultural, artística e estética; 

                                                           
26 Philosophy de Slim. O segundo homem mais rico do mundo entra no negócio do vestuário. Publicado 
em: 8.9.2015. Disponível em: <http://sindivestuario.org.br/2015/09/philosophy-de-slim-o-segundo-homem-
mais-rico-do-mundo-entra-no-negocio-do-vestuario/>. Acesso em: 11.3.2016. 
 
27 JONES, Sue Jenkyn. Fashion design – manual do estilista. São Paulo, Cosac Naify, 2005, p. 24/35. 
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• Moda é processo em construção, é processo de 
convergência e inovação; 

• Moda fala o espírito de um país por meio de sua cultura, 
criatividade e diversidade; 

• Moda é fator de geração de empregos que tem uma 
representação econômica e uma representação de inclusão 
social; 

• Moda agrega significados; 
• Moda como forma dos indivíduos se colocarem diante de 

um grupo; 
• Moda como peça utilitária de uso, mas esteticamente 

trabalhada para ser também uma identidade, símbolo de 
um coletivo representado pelo indivíduo que se veste de 
determinada forma; 

• Moda como plataforma de convergência, onde a 
comunicação, negócio e expressão criativa têm que andar 
juntos”.28 

 

Segundo o Programa Xeque-Mate: 

 

"A indústria da moda representa um grande circulo que vai desde a obtenção de 
obra-prima, seja de origem animal ou vegetal, o design, a manufatura, a 
exposição e a venda. Dentro desse processo, cabem manifestos políticos: um 
tecido ser preterido a outro por questões de geopolítica; econômicos: a crise 
mundial encurtou as roupas para reduzir o material gasto; culturais: 
demonstrar o pertencimento a um grupo ou classe social; geográficos: roupas 
mais pesadas para sobreviver ao frio, e etc.”29 
 

Referida indústria demanda a participação de alguns atores, tais como: (i) um 

estilista, responsável criação, desenho, modelagem e história do vestuário; (ii) 

costureiro/modelista, que deve ter habilidade com máquinas de corte e costura, padrões de 

tecidos, seus cortes e riscos, aviamentos e acessórios; e auxiliar de costura. 

  

De acordo com Sue Jenkyn Jones, existem três tipos de produtores da indústria da 

moda, a saber:  

 

• Confeccionistas, também conhecidos como “produtores verticais”, 

que são os que se envolvem com todo tipo de operação, como 
                                                           
28Disponível em:  
<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/PE/Anexos/perfil%20de%20neg%C3%B3cios%20
de%20moda.pdf>. Acesso em: 2.3.2016. 
 
29 Disponível em: < http://programaxequemate.blogspot.com.br/2011/06/o-que-e-industria-da-moda.html>. 
Acesso em: 13.2.2016. 
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compra de tecidos, desenhos, produção das peças, venda e entrega 

das mesmas. Referida forma de produção viabiliza maior 

qualidade, mas aumenta o preço das peças, pelo seu maior custo. 

Via de regra, os confeccionistas vendem seus produtos para 

grandes magazines e cadeias de lojas, trabalhando, portanto, via de 

regra, no atacado; 

 

• Atacadistas ou intermediários, os quais não fazem, efetivamente, as 

roupas, em que pese possam criar modelos, planejar cortes, 

comprar materiais e fazer vendas. Socorrem-se, assim, da 

subcontratação para corte, costura e acabamento, o que resulta, de 

um lado, em menores despesas com folha de pagamento mas, por 

outro lado, na maior dificuldade de se controlar a qualidade e preço 

das peças; 

 

• Fornecedores, que são terceirizados ou subcontratados por tarefas, 

podendo variar de tamanho e capacidade de produção, englobando 

não só as que produzem em larga escala, mas também as unidades 

de corte, costura e acabamento e os prestadores de serviço 

independentes. Eles não produzem coleções, mas sim peças, com a 

etiqueta da própria loja que as encomendou. Destaca-se, ainda, que 

os fornecedores firmam contratos com as grandes lojas com 

bastante antecedência à próxima estação para a qual deverão 

produzir peças, a fim de que se mantenham no mercado. 

 

“Eles têm equipes de estilistas que trabalham sob condições negociadas com as 
lojas que abastecem e são responsáveis por todos os aspectos da produção, 
desde a feitura de moldes, confecção e arremates até o empacotamento e 
entregas”30.  

 

 

 

 

                                                           
30

 JONES, Sue Jenkyn. Op. Cit, p. 61. 
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3.3 Da Indústria da Moda no Brasil 

 

Quanto ao Brasil, vale ressaltar que, de acordo com a ABIT (Associação 

Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção), o Brasil ocupa a quinta posição mundial na 

produção de manufatura têxtil e a quarta na produção de vestuário.31 

 

Ademais, mencionada associação indica que, atualmente, o Brasil produz 7,2 

bilhões de peças de vestuário/ano; é o segundo maior produtor  e o terceiro maior 

consumidor mundial de índigo, o terceiro maior produtor mundial de malha e o quinto 

maior produtor mundial de confecção (com exportações de um bilhão e quarenta e dois 

milhões em 2011); conta com vinte e oito faculdades de moda; tem a quinta maior Semana 

de Moda do Mundo;  e tem 75% da mão de obra concentrada nas mulheres.  

 

“A indústria têxtil no Brasil oferece quase 2 milhões de empregos diretos e 8 milhões de 
empregos entre diretos e indiretos. O setor é o segundo maior empregador da indústria de 
transformação do Brasil, e gera R$ 50 milhões anualmente, contudo a fragmentação e a 
pulverização do mercado com mais de 270 mil pequenas empresas, que representam quase 
99% da produção nacional, fazem da indústria da moda um setor difícil e muito 
complexo”32. 

 

De acordo com o Sebrae, no Brasil o faturamento da moda representa vinte e um 

bilhões de dólares por ano, na medida em que o país possui um dos maiores parques fabris 

do mundo, valendo destacar sua facilidade para inserção em tal mercado por ser 

autossuficiente em algodão.33  

 

“No Brasil, a organização da indústria de confecção resultou do 
desenvolvimento dos pequenos ateliês de costura, das alfaiatarias e do 
empreendimento de imigrantes que se estabeleceram no ramo”34. 

 

                                                           
31 Disponível em: <http://www.abit.org.br/conteudo/links/publicacoes/cartilha_rtcc.pdf>. Acesso em: 
29.2.2016. 
 
32 Disponível em: <http://mulher.uol.com.br/moda/noticias/efe/2014/10/31/brasil-precisa-de-mudancas-
urgentes-na-industria-da-moda-diz-forum-em-sp.htm>. Acesso em: 29.2.2016. 
33 Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/PE/Anexos/perfil%20de%20neg%C3%B3cios%20
de%20moda.pdf>. Acesso em: 2.3.2016. 
 
34 COSTA, S.; BERMAN, D; HABIB, R.L. 150 Anos da Indústria Têxtil Brasileira. Rio de Janeiro: Senai-
Cetiqt/Texto&Arte, 2000. 
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De acordo com o site “sistemamodabrasil”35, em dados gerais, extraídos em 

2013, o setor da moda, no Brasil, gerou noventa e um bilhões de dólares de faturamento; 

resultou em três milhões de empregos diretos e oito milhões de empregos indiretos, dos 

quais 75% são mão de obra feminina; englobou mais de trezentos e cinquenta mil 

empresas; foi responsável por exportações na monta de nove bilhões e dezessete milhões 

de dólares e importações correspondentes à dez bilhões e noventa e oito milhões de 

dólares; e resultou num saldo da Balança Comercial de um bilhão e oitenta e um milhões 

de dólares. 

 

3.4 Da Cadeia Produtiva 

 

Cadeia produtiva é uma sequência de atividades empresariais, guiadas pelo 

consumidor, em suas necessidades e desejos, que vão desde o estado bruto da matéria-

prima até a sua transformação em produtos destinados ao comércio e ao consumo. 

 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

trata-se a cadeia produtiva é do: 

“conjunto de atividades/elos que se articulam progressivamente [...], incluindo 
insumos básicos, bens de capital, bens intermediários, distribuição e 
comercialização de importância e peso variável, porém, de modo extremo, 
interconectados”.36 

 

No que diz respeito à cadeia produtiva da moda, esta é tão complexa que envolve 

desde a confecção dos vestuários, até o serviço de apoio financeiro, de marketing, até 

chegar ao mercado, alcançando o público alvo, o consumidor. Esta se constitui como a 

denominada filièri 37. 

 

 Sendo assim, as etapas da cadeia produtiva da moda, em linhas gerais, são: 

produção e escolha de matéria prima, fiação, tecelagem, acabamento, desenho de croquis, 

                                                           
35 Disponível em: <http://www.sistemamodabrasil.com.br/#>. Acesso em: 5.3.2016. 
 
36 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Secretaria do Desenvolvimento da 
Produção. Fórum de Competitividade – diálogo para o desenvolvimento (documento básico). Brasília, 
D.F. 12.11.2002. 
 
37 Termo de origem francesa que literalmente significa “fileira”, assim, na cadeia produtiva da moda significa 
uma sequência de atividades empresariais que conduzem a matéria prima ao estado bruto destinado a venda e 
ao consumo. 
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elaboração de ficha técnica (com todos os detalhes da peça, para elaboração de protótipos), 

confecção, controle de qualidade e distribuição ao mercado (atacado ou varejo).  

 

A produção de matéria diz respeito à preparação do material para a fiação que por 

sua vez é a produção de fios para a tecelagem e após, o acabamento que dá ao produto 

características específicas. Após este processo, o produto é distribuído ao mercado para 

venda no atacado ou varejo, atingindo então, após a distribuição ao mercado, seu 

consumidor final, o usuário das peças.  

 

Segundo Haguenauer, a cadeia produtiva é o: 

 

“Conjunto das atividades, nas diversas etapas de processamento ou montagem, 
que transforma matérias-primas básicas em produtos finais. Em uma estrutura 
industrial razoavelmente desenvolvida é praticamente impossível a delimitação 
das cadeias produtivas no sentido estrito, dada a interdependência geral das 
atividades, além da possibilidade de substituição de insumos. [...] Em cada 
cadeia produtiva encontramse indústrias estreitamente relacionadas por 
compras e vendas correntes, constituindo os principais mercados e/ou 
fornecedores das demais atividades participantes.”38 

 

A cadeia produtiva da moda abarca empresas de diferentes portes, desde as 

grandes integradas, às confecções, e é marcada pela heterogeneidade. Aliás, quanto às 

confecções, vale destacar que, pelo marcado deslocamento da produção de países 

desenvolvidos para países em desenvolvimento, a informalidade das micro e pequenas 

empresas é evidente, no tocante à contratação de mão de obra. 

 

“A cadeia [produtiva da moda] pode ser segmentada em três grandes segmentos 
industriais, cada um com níveis muito distintos de escala. São o segmento 
fornecedor de fibras e filamentos químicos que, junto com o de fibras naturais 
(setor agropecuário), produz matérias- primas básicas que alimentam as 
indústrias do setor de manufaturados têxteis (fios, tecidos e malhas) e da 
confecção de bens acabados (vestuário, linha lar, etc)”. 39 

 

Referida cadeia é liderada pelos compradores, que indicam o design desejado e as 

especificações dos produtos, cuja elaboração fica à cargo de fábricas independentes. 

                                                           
38 HAGUENAUER, Lia, et al. Evolução das cadeias produtivas brasileiras na década de 90. Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). TEXTO PARA DISCUSSÃO No 786. ISSN 1415-4765. 2001. 
Disponível em : <http://agencia.ipea.gov.br/pub/td/2001/td_0786.pdf>. Acesso: 3.3.2016. 
 
39 IEMI. Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira. São Paulo: Instituto de Estudos e Marketing 
Industrial, Brasil Têxtil, 2001, p. 46. 
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“As cadeias de fornecimento conduzidas pelo produtor [...] têm grandes 
produtores [...] a controlar a cadeia. A grande alavanca da cadeia de 
fornecimento orientada pelo comprador é acionada pelos responsáveis pela 
divulgação e pelo merchandising. A cadeia de fornecimento têxtil e de 
vestuário é um exemplo clássico da cadeia de fornecimento conduzida pelo 
comprador. Embora a cadeia abranja várias fases, o “poder” está 
inteiramente nas mãos de quem “expõe”, ou seja, a fase da cadeia de 
fornecimento que está mais perto do consumidor. [O varejo], por exemplo, 
[decide] qual a coleção da época”40. 

 

Com a grande demanda por mão de obra e encargos legais, houve uma 

significativa desverticalização da filière, atribuindo, assim, muitas vezes, à outras empresas 

ou à mão de obra terceirizada a produção de peças das grifes mais expressivas. Esta forma 

de produção facilita e barateia todo o custo da produção das grandes marcas. No entanto, 

também tem sido uma forma para que as grifes que terceirizam sua produção se esquivem 

de obrigações tributárias e, principalmente, trabalhistas. 

 

Com a contratação de oficinas de costura terceirizadas, a baixíssimo custo, pela 

produção das peças por estas produzidas - e o consequente aumento do lucro das grandes 

marcas - há, logicamente, o efeito colateral da subcontratação, pelas oficinas de costura, de 

mão de obra mal paga, à margem da legalidade e, comumente, em condições análogas às 

de escravo.  

 

De acordo com a Associação Brasileira de Indústria Têxtil (ABIT) as indústrias de 

moda ocuparam, em 2005, 5% do PIB nacional, 6% do comércio mundial, e proporcionou 

emprego a cerca de 435.000 pessoas em confecções. As indústrias têxteis e de vestuário 

constituem, juntas, a quarta maior atividade econômica mundial e, no Brasil, em 2001, o 

faturamento das confecções rendeu vinte e um bilhões e quatrocentos milhões de dólares.41 

 
“O Brasil está· entre os principais produtores da indústria têxtil-vestuário, 
destacadamente em tecidos de malha. É o segundo maior produtor mundial, 
atrás apenas dos Estados Unidos. Nos outros segmentos sua posição também 
não fica muito abaixo, sendo: (a) o sexto maior produtor de fios e filamentos; (b) 
sétimo em tecidos; (c) quinto em confecção no ano de 2000”42. 

                                                           
40 CENESTAP. Ficha de Mercado: Brasil ITV. Observatório Têxtil do CENESTAP – Centro de Estudos 
Têxteis Aplicados. Vila Nova, Portugal: CENESTAP, 2003. 
41 Idem. P. 32. 
 
42 LUPATINI, M. P. As Transformações Produtivas na Indústria Têxtil-Vestuário e seus Impactos 
sobre a DistribuiçãoTerritorial da Produção e a Divisão do Trabalho Industrial (Dissertação de 
Mestrado). Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP: IE - UNICAMP, 
2004. 
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4 DO SWEATING SYSTEM 
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Com a passagem do modo artesanal de produção têxtil para o industrial, ou seja, 

pós Revolução Industrial, dois tipos de sistemas se formaram no ambiente de trabalho: o 

factory system e o sweating system.  

 

O factory system pode ser conceituado como: 

 

 "o sistema de trabalho industrial organizado ‘em um estabelecimento onde 
diversos trabalhadores são reunidos coletivamente com o propósito de obter 
maiores e mais econômicas conveniências advindas de seu trabalho com relação 
ao que conseguiriam obter individualmente nas suas próprias casas’". 43 

 

O novo sistema mudou completamente a relação entre empregadores e 

empregados e garantiu a produção a um custo menor e em quantidades imensamente 

superiores ao domestic system.  

 

No que diz respeito à transferência de atividades produtivas no capitalismo 

(putting-out system), é evidente o interesse de, por meio da separação de tarefas e 

especialização de funções, manter-se o controle da produção pelas grandes empresas, as 

quais diminuem seus custos e transferem aos trabalhadores o risco dos negócios, ante a 

variação do mercado pela demanda de produtos. 

 

O Sweating System é o: 

 
"sistema no qual os locais de trabalho confundem-se com as residências,nos 
quais os obreiros trabalham sob condições extremas de opressão, por salários 
miseráveis, jornadas demasiadamente extensas e exaustivas, e precárias ou 
inexistentes condições de segurança e saúde".44 

 

O termo sweatshop, em inglês, corresponde ao local onde se desenvolve o 

sweating system. Aquele termo também sói ser utilizado para designar ambiente de 

trabalho, em oficinas de costura, com condições precárias, ao passo que este é utilizado em 

referência ao sistema de trabalho e produção ligado a tal precariedade.  

                                                           
43 BIGNAMI, Renato.  Trabalho Escravo Contemporâneo: O Sweating System No Contexto Brasileiro 
Como Expressão Do Trabalho Forçado Urbano. Velloso, Gabriel; Fava, Marcos Neves (coord). 2ª Edição. 
São Paulo: LTR, 2011. p. 3. Disponível em: < 
http://reporterbrasil.org.br/agenciadenoticias/trabalhoescravo.pdf>. Acesso em: 6.7.2014. 
 
44 BIGNAMI, Renato.  Op. Cit.,  pp  1- 2. 
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O aumento por bens de consumo se deu ante o aumento da classe média e, 

consequentemente, da classe operária, na medida em que o sistema artesanal foi substituído 

pelo industrial. 

 

Contudo, a formação do sistema industrial não garantiu a melhoria nas condições 

de vida e de trabalho, antes às jornadas de trabalho extensivas e extenuantes; aos abusos de 

crianças, adolescentes e mulheres; aos baixos salários; e às condições de segurança e saúde 

em trabalhos de baixa qualidade.  

 

São dilemas da vida pós factory system a repetição de movimentos e posturas; a 

monotonia da planta industrial; e a frustração psicossocial e ideológica. O surgimento do 

Direito do Trabalho está diretamente relacionado com o estabelecimento do factory system. 

 

Os termos sweating system e factory system se opõem, estando relacionados com 

o estudo estruturado das relações industriais. No primeiro sistema, há o fracionamento, em 

cadeia, da produção, dividida por pequenas e microempresas concorrentes, responsáveis 

pela manufatura de uma parte da peça, resultando na desvalorização do trabalho e piora do 

ambiente laboral.  

 

Percebe-se, no sweating system, a subcontratação, visando menores preços, com 

base no pagamento por peça produzida e pelo prazo de entrega. O trabalhador, do mesmo 

modo, inserido em referido sistema, se incorpora à tal lógica produtiva, recebendo por 

peça, numa competição desenfreada com seus colegas de trabalho, na busca por maior 

remuneração.   

 

Por seu turno, o factory system apresenta empregados diretamente contratados 

pela empresa manufatureira, os quais recebem por horas trabalhadas, havendo limitação da 

jornada e sendo a produção concentrada em uma célula de trabalho, sendo certo que o 

trabalhador reside em local distinto do de trabalho. 

 

A “superflexibilização”, provocada pelos processos produtivos do sweating 

system, foi acompanhada pelo aumento dos fluxos migratórios, fornecendo mão-de-obra 
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vulnerável e abundante para essa crescente indústria, caracterizada pela estandardização da 

produção do vestuário. 

 

"A tendência à precarização contida no sweating system é representada por 
diversos signos, como a generalização do pagamento por peça, relacionando 
diretamente a produtividade do trabalhador com a contraprestação salarial e 
indicando uma diluição do risco do negócio entre patrão e empregado. Outra 
característica é o aumento do trabalho em domicílio, dificultando enormemente 
a intervenção do Estado e o controle da jornada de trabalho. Essas 
peculiaridades reunidas, no contexto do sweating system, constituem um 
aumento descomunal nas horas de trabalho e a redução dos salários como 
consequência do rebaixamento do valor trabalho advindo das três condições 
anteriores. Por fim, constata-se uma ausência significativa das condições de 
segurança e saúde, aumentando o risco do desenvolvimento de diversas 
patologias e reduzindo a vida do trabalhador a uma degradação sem limites."45 

 
É importante ressaltar que, embora o chamado home work tenha características 

comuns ao sweating system, são sistemas diferentes, já que o sweating system está inserido 

em numa cadeia produtiva maior, embasada na subcontratação, mormente visando eximir-

se da responsabilização fiscal e trabalhista, caracterizando fraude. 

 

Da mesma forma, o sweating system é diferente de uma facção ou oficina de 

costura. Na verdadeira facção, por mais que possa haver algumas irregularidades 

trabalhistas, não ocorre servidão por dívida, trabalho forçado, jornada exaustiva e 

condições degradantes de trabalho, reservado ao típico trabalhador do sweating system. 

 

A característica mais marcante do sweating system é a degradação do valor do 

trabalho, decorrente da “superflexibilização” da mão-de-obra, marcada pelo labor em todo 

e qualquer horário e local; pela desconsideração, pelos próprios trabalhadores, de suas 

condições de trabalho; e pelos pagamentos irrisórios, por conta da alta competitividade e 

consequente facilidade da substituição da mão-de-obra, que leva ao desrespeito de 

necessidades elementares, a qual culmina no trabalho escravo contemporâneo.  

 

A relação entre lucros e salários, designada como “taxa de exploração, indica, em 

referido sistema, verdadeira desproporção entre os custos salariais e os totais, implicando 

em maiores lucros”. 

 

                                                           
45 BIGNAMI, Renato.  Op. Cit., p. 13. 
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Consequentemente, nota-se, nas indústrias têxteis e do vestuário, patente 

heterogeneidade trabalhista, ao passo que tendências modernas e deveras antigas, de 

produção, caminham lado a lado. 

 

Mormente na década de 1990 houve um crescente aumento das importações, 

sendo que o contato com os fabricantes estrangeiros culminou, além da modernização 

tecnológico-produtiva e reestruturação das indústrias visando maior produtividade, dada à 

forte concorrência, no agravamento do desemprego e na precarização das condições de 

trabalho, para a diminuição de custos. 

 

“No plano organizacional, adquiriram proeminência as redes internacionais de 
empresas que operam em fases diferentes da cadeia produtiva. Aspecto maior 
dessas redes é que, no seu interior, são potencializadas estratégias de volumosa 
subcontratação em países/regiões de menores salários: Gereffi (1997) fala em 
production sharing para as iniciativas de empresas norte-americanas, em 
outward processing para as de firmas européias e em outward processing 
arrangements para as de fabricantes asiáticos. Cabe assinalar que essas redes 
incluem atividades de comércio varejista e têm a sua logística normalmente 
assegurada pela informatização das relações... 
Em face de tal quadro, com pressões até então pouco observadas, as indústrias 
têxteis e vestuaristas brasileiras avançaram na reestruturação. A grande 
redução de unidades produtivas nos segmentos de fiação, tecelagem, malharia e 
beneficiamento — cujo número caiu mais de 40% entre 1990 e 1998 (Prado, 
1999) — ocorreu em meio a mudanças que, além do desaparecimento de 
empresas, englobaram alterações no mix de produtos e processos de 
modernização tecnológica e organizacional alicerçados em grandes 
investimentos. Vale assinalar que essas iniciativas foram registradas, 
principalmente, nas maiores empresas, pois as firmas menores se revelaram 
menos capazes, em boa parte dos casos, de realizar mudanças substanciais 
(Garcia, 2000). Merece realce, também, o fato de os ajustes terem representado 
ampliação da intensidade de capital, que resultou em atualização tecnológica 
conforme os padrões internacionais, em particular nos segmentos de fiação, 
tecelagem e tinturaria/estamparia (Gorini, 2000).”46 

 

De fato, conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

entre 1995 e 1998, 83.000 pessoas ficaram desempregadas na indústria têxtil brasileira, 

mormente nas grandes e médias empresas, haja vista que o aumento da produção é 

inversamente proporcional ao número de postos de trabalho, sendo o que ocorreu, por 

exemplo, em virtude da substituição de teares com lançadeiras, mais antigos, para os de 

algodão sem lançadeira. 

 

                                                           
46 LINS, Hoyêdo Nunes. Chips & sweating system: metáforas para a reestruturação produtiva. p. 3. 
Disponível em: < http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/572/2555>. Acesso em: 
6.7.2014. 
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Em que pese os anos de 1999 e 2000 terem indicado aumento dos níveis de 

emprego em termos agregados, as fábricas de médio e grande porte foram ultrapassadas 

consideravelmente pelas de pequeno, indicando os dados, quanto às de médio porte, que 

em 1995 representavam 30% dos empregos, uma queda para ¼ de tal percentagem no ano 

2000, e para 1/5 dos 26% de empregos que representavam as empresas de grande porte. Na 

mesma esteira, em que pese o número de empregados recebendo até um salário mínimo ter 

diminuído pouco, aqueles que recebiam de 2,1 a 5 salários mínimos e de 5,1 ou mais 

apresentaram queda significativa, tendo este grupo apresentado a maior diminuição (quase 

pela metade, em 2000, se comparado a 1995, caindo cerca de 20% do total de empregados 

para 11%). D’outra banda, a faixa salarial de 1,01 a 2 salários mínimos cresceu em 57% na 

quantidade e evoluiu, na representatividade, de um quarto do total para mais de 38% entre 

1995 e 2000. 

 

A destipificação do contrato de trabalho, descomposto em muitos de natureza 

civil, pela subcontratação, altera os valores de ordem trabalhista e rompe com os princípios 

básicos de fundação do Direito do Trabalho, deixando um desafio para os juristas de 

montar esse quebra-cabeça das relações de trabalho atuais.  

 

“A existência de um grande número de desempregados, traço maior dos anos 
90, pode ser considerada, a um só tempo, vetor e reflexo da opção pela 
subcontratação nessas indústrias: a escalada das demissões, por conta dos 
ajustes produtivo-organizacionais, gerou aumento das possibilidades de 
subcontratação devido à maior oferta de trabalho, e o recurso, em escala 
ampliada, a essas capacidades de trabalho externas repercutiu em maior 
redução dos quadros assalariados.”47 

 

Para pôr fim a esse sistema, as experiências e soluções têm passado pela 

responsabilização solidária da cadeia produtiva, admitindo-se a existência de um novo 

conceito, a saber, o da “empresa-rede”. 

 

Como uma das primeiras consequências dos câmbios dessas premissas, observa-se 

o retorno do fracionamento do modelo produtivo conectados por uma cadeia de contratos 

de natureza civil. Esse fracionamento do contrato de trabalho vem possibilitando toda uma 

reformulação da tipologia contratual tradicional e é, em grande parte, a principal 

responsável pelas mudanças nas premissas de fundação do Direito do Trabalho.  

 
                                                           
47 LINS, Hoyêdo Nunes. Op. Cit,  p. 9. 



55 

 

No caso da produção têxtil paulista, o trabalho precário do imigrante irregular e a 

subcontratação de prestação de serviços (quer conjuntural ou de capacidade; estrutural ou 

de especialização; ou de fornecimento) são cenários muitas vezes encontrados. Visando 

reduzir custos, mas manter a oferta, as empresas transferem parte de sua produção para 

pequenas oficinas de costura, responsáveis por manter a velocidade da produção, não 

havendo qualquer contato com a atividade de criação. 

 

"A extrema pulverização da produção têxtil aumenta, incrivelmente, a 
concorrência entre as oficinas de costura e rebaixa os preços a um nível 
insuportável para a maior parte delas. Nesse caso, o aumento da concorrência 
não traz uma melhoria do produto e, sim, mais precarização e menos mercado 
consumidor. A confusão entre as atividades fim e meio, noção jurídica 
introduzida no direito brasileiro por meio do Enunciado 331, do Tribunal 
Superior do Trabalho, torna-se ainda mais evidente na atividade de costura." 
Diversos são os clusters de precarização, situados em diversos bairros de São 
Paulo. "Nesses locais, diversos sweatshops se organizam, provocando a atrofia 
de equipamentos públicos, do comércio e dos serviços."48 

 

As primeiras denúncias de trabalho em condições análogas às de escravo, de 

cidadãos estrangeiros na indústria têxtil, foi em meados da década de 1990. Naquela época, 

os procedimentos indicados diziam que os trabalhadores deveriam ser encaminhados para a 

Polícia Federal, para que fosse verificada a regularidade do estado migratório. Como a 

maioria encontravam se em situação irregular, recebiam as notificações de multa e de saída 

do país em um prazo de oito dias, em cumprimento a Lei n. 6.815/80. 

 

Com a ratificação do Protocolo de Palermo, houve uma mudança na estratégia 

destinada tanto à proteção dos direitos desse trabalhador quanto à repressão das condutas 

que perpetuam essas condições de trabalho. Políticas públicas buscam proteger a vítima, 

mantendo-a em território nacional, e buscam a responsabilização do beneficiário final 

desse tipo de trabalho.  

 

Dado o caráter protetor dos direitos fundamentais, os quais buscam a eliminação 

do trabalho escravo contemporâneo, deve-se evitar a deportação de cidadãos estrangeiros 

em referida condição, fazendo-se mister recordar que é exatamente o medo da deportação 

que mantém as vítimas em silêncio.  

 

                                                           
48 BIGNAMI, Renato.  Op. Cit., p. 21-22. 
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O aliciamento pode ocorrer de maneiras diferentes, sendo as três formas mais 

clássicas as que seguem: (i) no país de origem, envolvendo os próprios familiares; (ii) nas 

agências de emprego e recrutamento, que funcionam como "fachada" para aliciar 

trabalhadores e mandá-los de forma irregular para São Paulo; (iii) e, talvez, a forma mais 

comum de todas, pela qual os próprios oficinistas trazem mão-de-obra da Bolívia, Peru e 

Paraguai. Nesse caso, os oficinistas demonstram ter conhecimento de uma rede de 

aliciamento e transporte de trabalhadores.  

 

Todas as maneiras indicam, ao menos, contrabando de pessoas, quando não 

nítidas situações de tráfico, com traços de logro, simulação, fraude e outros artifícios. 

 

Por serem imigrantes com raízes indígenas, os trabalhadores do sweating system 

encontram-se em uma situação duplamente vulnerável. Assim, o Estado deve tutelar de 

maneira firme e eficaz no princípio da igualdade de trato. Essa tutela deve garantir, no 

âmbito das relações de trabalho, que não haja discriminação de nenhum tipo, sendo vedado 

às empresas promover ações que proporcionem situações de descriminação, ainda que 

indireta, sob quaisquer grupos, notadamente aqueles mais vulneráveis. 

 

Dessa feita, nota-se, com clareza, a precarização das relações de trabalho, no 

sweating system da indústria do vestuário de São Paulo, com base na raça ou etnia, assunto 

este amplamente combatido pela Lei n. 9.029/95, que proíbe práticas discriminatórias. 

Neste sentido, observa-se a publicação da OIT, acerca da eliminação da discriminação dos 

povos indígenas no âmbito empresarial. 

 

Excelente fonte de estudos a respeito da escravidão contemporânea, os relatórios 

de inspeção elaborados pelos auditores-fiscais do trabalho costumam trazer grandes 

indicativos de como funciona a “senzala moderna”. Nos guetos urbanos há um retorno a 

situações anteriormente solucionadas. Em comum com o meio rural, verificam-se  

processos de fuga de responsabilização, por parte de grandes corporações, por meio de 

complexas soluções jurídicas. A maior parte delas passa pela desconstituição da relação 

bilateral de emprego para a incorporação de técnicas de administração de pessoal ditas 

modernas, e a introdução de relações triangulares, nas quais o beneficiário final diminui, 

consideravelmente, seu quadro de pessoal – e, consequentemente, a sua responsabilidade – 
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para destinar ao terceiro todo o ônus pela contratação e manutenção dessa relação de 

trabalho. 

 

Historicamente, a criação da Inspeção do Trabalho se deu em conjunto com a 

intervenção no factory system, visando traçar parâmetros básicos para a autonomia da 

vontade, respeitando-se, todavia, direitos fundamentais basilares dos trabalhadores, por 

conta da necessidade decorrente da globalização, a qual reclama a intervenção do Estado, 

para o estabelecimento de limites aos abusos perpetrados pelo sistema capitalista 

hodiernamente. 

 

Referida intervenção pode ser traduzida na criação, em 1995, dos grupos móveis 

de fiscalização do trabalho escravo, bem como pelo Cadastro de Empregadores que 

mantém trabalhadores em condições análogas à de escravo (“Lista Suja”), estabelecido 

pela Portaria n° 540, de 15.10.2004, do MTE, o qual possibilita a observação às 

Convenções n° 29 e 105 da OIT.  

 

Outras medidas ainda precisam ser implementadas, como a regulamentação do art. 

243 da CF e a explicitação do quanto determinado pela Convenção n. 29, da OIT, assim 

como feito com a lista das piores formas de trabalho infantil (lista TIP), indicando a 

necessidade de eliminar-se o sweating system, porquanto concretiza-se na violação aos 

direitos humanos. Ademais, faz-se mister a normatização integral do  Protocolo de 

Palermo, mormente quanto ao tráfico de pessoas para fins trabalhistas.  
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5 DO TRÁFICO DE PESSOAS 
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O tráfico de pessoas está longe de ser uma exclusividade brasileira, é um desafio a 

ser vencido em várias partes do mundo. De fato, as populações vulneráveis são sempre o 

foco das organizações criminosas, que agem muito além das fronteiras nacionais. Assim, o 

combate ao tráfico de pessoas torna-se um desafio, no âmbito regional e internacional, não 

somente de combater o crime mas, principalmente, de solucionar o problema da pobreza 

extrema e da vulnerabilidade que propiciam o tráfico humano.  

 

Segundo o Protocolo de Palermo49 (ratificado pelo Brasil em 2003), concebido no 

âmbito das Nações Unidas, o tráfico de pessoas se define como: 

 

“...o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 
de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de 
coação,ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de 
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para 
obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins 
de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição 
de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 
forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a 
remoção de órgãos”. 
 

Como bem lembrado por Flávia Piovesan, o consentimento da vítima é 

irrelevante, agravando-se a situação em caso de menores de 18 anos, porquanto será 

considerado tráfico seu recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento, 

ainda que não utilizado qualquer meio de força, quer física, quer moral.50 

 

Ainda, quanto ao consentimento, a importante lição de Ela Wiecko V. de Castilho, 

Vice-Procuradora Geral da República, Doutora em Direito e Professora da Universidade de 

Brasília: 

 

“Vale notar que, ao contrário das outras hipóteses que elidem o consentimento, 
nesta hipótese o agente não dispende grande esforço para concretizar seu 

                                                           
49 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm>. Acesso 
em: 25.6.2014. 
 
50 PIOVESAN, Flávia e KAKIMURA, Akemi. TRÁFICO DE PESSOAS SOB A PERSPECTIVA DE 
DIREITOS HUMANOS: PREVENÇÃO, COMBATE, PROTEÇÃO ÀS V ÍTIMAS E COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL. In. Brasil. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de pessoas: uma abordagem para 
os direitos humanos / Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e 
Qualificação; organização de Fernanda Alves dos Anjos. [et al.]. – 1. Ed. Brasília: Ministério da Justiça, 
2013. pp. 106-107. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={A0E63080-7609-4BA9-9BFD-
75EEB60B35A1}>. Acesso em: 26.6.2014. 
 



60 

 

desiderato, pois não precisa ameaçar, coagir, enganar, fraudar, sequestrar, 
abusar de autoridade ou corromper. Basta recrutar, transportar, transferir, 
alojar ou acolher pessoa aproveitando-se ou prevalecendo-se de sua situação de 
vulnerabilidade. Pouco importa qual a percepção que a pessoa recrutada tem a 
respeito de sua vulnerabilidade. O agente, porém, há de ter a percepção de que 
a outra pessoa é vulnerável em relação a si. O que, desde logo cabe acentuar, 
não afasta a vulnerabilidade do próprio agente.”51 

 

Uma das principais causas de fortalecimento da exploração é a crise mundial, que 

causou o aprofundamento da pobreza e, principalmente, o aumento das desigualdades, 

criando o cenário ideal para o fomento das mais diversas formas de exploração mediante o 

comércio de seres humanos. O alvo dos criminosos é justamente lugares e regiões de 

extrema pobreza, na busca de vítimas, quase sempre jovens, de baixa renda, com pouco ou 

nenhum acesso à educação, sem oportunidades e perspectivas, e que veem nas propostas 

dos aliciadores uma alternativa para uma vida melhor.   

 

Claudia Moraes de Souza, Professora colaboradora da Pós-Graduação em 

Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades (USP/FFLCH), lembra que a atual fase do 

capitalismo, além de mercadorias, produz desempregados e excluídos, em determinados 

locais, ao passo que, em outros, desenvolvem-se redes de intercâmbio globais.52 

 

O que dificulta o enfrentamento ao tráfico de pessoas é a capacidade de 

articulação das organizações criminosas, sendo o comércio de seres humanos o terceiro 

negócio ilícito mais rentável do mundo53, ultrapassado apenas pelo tráfico de drogas e o 

                                                           
51 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. PROBLEMATIZANDO O CONCEITO DE VULNERABILIDADE 
PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS . In. Brasil. Secretaria Nacional de Justiça. 
Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos / Secretaria Nacional de Justiça, 
Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação; organização de Fernanda Alves dos Anjos. 
[et al.]. – 1. Ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. p.136. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={A0E63080-7609-4BA9-9BFD-75EEB60B35A1}>. Acesso em: 
27.6.2014. 
 
52 SOUZA, Claudia Moraes de. DESLOCAMENTOS CONTEMPORÂNEOS E TRÁFICO DE 
PESSOAS EM CIDADES GLOBAIS: DILEMAS, AÇÕES E SOLIDA RIEDADE. In. Brasil. Secretaria 
Nacional de Justiça. Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos / Secretaria Nacional 
de Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação; organização de Fernanda Alves 
dos Anjos. [et al.]. – 1. Ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. p.352. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={A0E63080-7609-4BA9-9BFD-75EEB60B35A1}>. Acesso em: 
27.6.2014. 
 
 
53 “Pesquisas elaboradas pelo Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime e pela Organização 
Internacional do Trabalho demonstram que cerca de 2,5 milhões de vítimas são traficadas no mundo 
anualmente, circulando aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano... Outra avaliação relevante é que “os 
maiores lucros — mais de US$ 15 bilhões— são provenientes de pessoas traficadas e forçadas a trabalhar em 
países industrializados. Estes números mostram que os lucros são possivelmente muito maiores do que tem 
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contrabando de armas, segundo a ONU; o não reconhecimento da vítima a respeito desta 

sua condição, já que muitas vítimas veem sua condição no país de origem pior do que a 

que se encontram no ambiente de exploração; a desconfiança quanto aos órgãos de 

repressão, desconfiança muitas vezes posta pelos próprios criminosos; a complexidade do 

delito, superposição de redes de tráfico e redes de migração; e outras decorrentes do fato de 

se tratar de crime transnacional, o que exige a cooperação policial e jurídica, nacional e 

internacional. 

 

A idade média das vítimas de tráfico de pessoas é de 18 a 24 anos e a maior parte 

delas recebe uma proposta de emprego, que motiva sua partida.54 Ainda, vale esclarecer 

que, de acordo com dados colhidos com base na justiça criminal e assistência às vítimas, 

de 155 países, o UNODC – Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime - revelou 

que 66% das vítimas eram mulheres, 13% eram meninas, enquanto apenas 12% eram 

homens e 9% meninos. 

 

Nota-se, pois, que a vítima do tráfico de pessoas encontra-se vulnerável 

econômica e geograficamente, porquanto perde suas referências locais; familiares; por 

vezes, linguísticas e culturais, além de desconhecer, na maior parte das vezes, as leis que 

poderiam ampará-la, chegando a ver o Estado como uma ameaça em algumas ocasiões, 

mormente quando teme ser deportada. 

 

As Regras de Brasília Sobre Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de 

Vulnerabilidade, aprovadas pela XIV Conferência Judicial Ibero-Americana, realizada em 

Brasília, de 4 a 6 de março de 2008, estabelecem que: 

 

“(3) “Consideram-se em condição de vulnerabilidade aquelas pessoas 
que, por razão de sua idade, gênero, estado físico ou mental ou, por 
circunstâncias sociais, econômicas, étnicas e/ou culturais, entre outras, 

                                                                                                                                                                                

sido reconhecido até agora nas estimativas de outras organizações nacionais ou internacionais”.”. 
SCACCHETTI, Daniela Muscari. COMPENSAÇÃO PARA VÍTIMAS de TRÁFICO de PESSOAS: 
MODELOS E BOAS PRÁTICAS NA ORDEM INTERNACIONAL. In. Brasil. Secretaria Nacional de 
Justiça. Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos / Secretaria Nacional de Justiça, 
Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação; organização de Fernanda Alves dos Anjos. 
[et al.]. – 1. Ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. p. 509. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={A0E63080-7609-4BA9-9BFD-75EEB60B35A1}>. Acesso em: 
25.6.2014. 
 
54 IOM, Counter-Trafficking Database, 1999–2009. 
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encontram especiais dificuldades em exercitar com plenitude perante o sistema 
de justiça os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico. 
(4) Poderão constituir causas de vulnerabilidade, entre outras, as seguintes: a 
idade, a incapacidade, o pertencimento a comunidades indígenas ou a minorias, 
a vitimização, a migração e o deslocamento interno, a pobreza, o gênero e a 
privação de liberdade.” 

 

O tema do tráfico de pessoas não pode ser tratado apenas por uma perspectiva 

criminal, porquanto envolve vítimas que merecem cuidados e o restabelecimento de sua 

dignidade. 

 

Oscar Vilhena Vieira, Diretor da Faculdade de Direito da FGV-SP, e Natália 

Suzuki, jornalista, cientista cultural e coordenadora do programa “Escravo, nem pensar!”, 

da Repórter Brasil55, afirmam que há que se proteger o ser humano explorado, reduzido à 

condição de mercadoria, para se combater o tráfico de pessoas, facilitado pelas novas 

tecnologias, por meio de reforma institucional, programas de educação e responsabilização 

dos envolvidos, fazendo-se, também, necessário o oferecimento de melhores condições de 

transporte às vítimas. 

  

Há que se focar na prevenção, atenção às vítimas, repressão e responsabilização 

dos autores, em cumprimento ao que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

da Assembleia Geral das Nações Unidas, que tem em seu preâmbulo a consideração de que 

“o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus 

direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo”56. 

 

Toda pessoa é sujeito dos direitos humanos fundamentais e inalienáveis, 

independentemente de sexo, gênero, raça, etnia, classe social ou nacionalidade. 

Compreendem-se por “direitos humanos” aqueles inerentes aos indivíduos pela sua 

                                                           
55 Brasil. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos / 
Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação; organização 
de Fernanda Alves dos Anjos. [et al.]. – 1. Ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. pp. 13 e 178. Disponível 
em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={A0E63080-7609-4BA9-9BFD-75EEB60B35A1}>. Acesso 
em: 25.6.2014. 
 
 
56 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 
25.6.2014. 
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condição humana, independentemente da sua relação com determinado estado, sendo 

oponíveis inclusive contra este, quando concebidos e assegurados constitucionalmente. 

 

O Estado, no tocante aos direitos humanos, tem como dever respeitá-los, protegê-

los, promovê-los e cumpri-los, na medida em que sua violação demonstra sua falha no 

desempenho de suas funções e resulta no direito de reparação57 da vítima.  

 

Como bem apontado pela Professora Dra. e Procuradora do Estado, Flávia 

Piovesan, em seu texto elaborado em conjunto com Akemi Kamimura: 

 

“Ao longo da história, as mais graves violações aos direitos humanos tiveram 
como fundamento a dicotomia do ‘eu versus o outro’, em que a diversidade era 
captada como elemento para aniquilar direitos. Vale dizer, a diferença era 
visibilizada para conceber o “outro” como um ser menor em dignidade e 
direitos, ou, em situações limites, um ser esvaziado mesmo de qualquer 
dignidade, um ser descartável, um ser supérfluo, objeto de compra e venda 
(como na escravidão) ou de campos de extermínio (como no nazismo). 
Nessa direção, merecem destaque as violações da escravidão, do nazismo, do 
sexismo, do racismo, da homofobia, da xenofobia e de outras práticas de 
intolerância.”58 

 

Nota-se, portanto, que o tráfico de pessoas traduz-se no completo desrespeito aos 

direitos humanos, já que fere os direitos inalienáveis da pessoa, e a transforma em uma 

mercadoria, tendo sua identidade humana desconstruída. Situação esta pior, inclusive, do 

que a situação de abandono, pois, por mais adversa que seja, a pessoa continua a ter sua 

identidade pessoal, segundo a Organização das Nações Unidas. 

 

                                                           
57 Quanto ao tema, dispõe o art. 14 da Convenção Contra A Tortura E Outros Tratamentos Ou Penas 
Cruéis, Desumanos Ou Degradantes (1984) que:  
“ Artigo 14 - 1. Cada Estado-parte assegurará em seu sistema jurídico, à vítima de um ato de tortura, o direito 
à reparação e à indenização justa e adequada, incluídos os meios necessários para a mais completa 
reabilitação possível. Em caso de morte da vítima como resultado de um ato de tortura, seus dependentes 
terão direito a indenização. 
2. O disposto no presente artigo não afetará qualquer direito a indenização que a vítima ou outra pessoa 
possam ter em decorrência das leis nacionais.” 
Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/degrdant.htm>. 
Acesso em: 25.6.2014. 
 
58 PIOVESAN, Flávia e KAKIMURA, Akemi. TRÁFICO DE PESSOAS SOB A PERSPECTIVA DE 
DIREITOS HUMANOS: PREVENÇÃO, COMBATE, PROTEÇÃO ÀS V ÍTIMAS E COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL. In. Brasil. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de pessoas: uma abordagem para 
os direitos humanos / Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e 
Qualificação; organização de Fernanda Alves dos Anjos. [et al.]. – 1. Ed. Brasília: Ministério da Justiça, 
2013. p. 109. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={A0E63080-7609-4BA9-9BFD-
75EEB60B35A1}>. Acesso em: 26.6.2014. 
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O Brasil é um dos países que “consomem” escravos nas mais diversas formas de 

exploração econômica, além de fornecer jovens e mulheres no mercado da exploração 

sexual, tanto num fluxo interno, como no internacional. 

 

Um dos exemplos de exploração, colocados em pauta nessa pesquisa, é o que 

acontece com a indústria da moda em São Paulo onde, nas numerosas oficinas de costura 

do Brás ou Bom Retiro, existe um grande contingente humano trabalhando em condições 

análogas às de escravo, oriundo de outros países latino-americanos como Bolívia, Peru e 

Paraguai. Grande parte dessas oficinas, terceirizadas, são de propriedade de empresários 

coreanos e bolivianos, que aliciam outros conterrâneos para manter ativa a “máquina da 

indústria de exploração”, submetendo os trabalhadores a jornadas de trabalho  de até 16/18 

horas por dia. 

 

Vale ressaltar, no tocante ao tráfico de pessoas para fins de exploração laboral, 

que os trabalhadores submetidos às condições análogas às de escravo são comumente 

alojados e acolhidos pelos seus exploradores. 

 

Renato Bignami, Auditor Fiscal do Trabalho, assevera que o tráfico de pessoas e o 

trabalho escravo são figuras conexas, porquanto este é uma das principais finalidades 

daquele, de modo que assevera que: 

 

“... Assim, é importante ressaltar que a definição de tráfico de pessoas contida 
no Protocolo de Palermo inclui três elementos básicos e cumulativos: a ação, os 
meios e a finalidade de exploração. Para que se caracterize o tráfico de pessoas 
basta que tão somente uma das características relativas a cada um dos 
elementos esteja presente. Abaixo traçamos um quadro das características de 
cada um dos elementos, baseado no art. 3º, alínea “a”, do Protocolo: 
 
A AÇÃO OS MEIOS A FINALIDADE DE 

EXPLORAÇÃO DE, NO 
MÍNIMO, 

– o recrutamento; 
– o transporte; 
– a transferência; 
– o alojamento; 
– o acolhimento de 
pessoas. 

– ameaça; 
– uso da força; 
– outras formas de 
coação; 
– rapto; 
– engano; 
– abuso de autoridade; 

– prostituição de outrem; 
– outras formas de 
exploração sexual; 
– o trabalho ou serviços 
forçados; 
– escravatura ou práticas 
similares à escravatura; 
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– situação de 
vulnerabilidade; 
– aceitação de 
pagamentos ou 
benefícios para obter 
o consentimento de 
uma pessoa que tenha 
autoridade sobre outra. 

– a servidão; 
– a remoção de 
órgãos”59. 

 

Ainda, vale ressaltar o quanto disposto no art. 2º, §4º, do Anexo da Política 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do Decreto 5.948/2006, no sentido de 

que o tráfico de pessoas traduz-se na “...intermediação, promoção ou facilitação do 

recrutamento, do transporte, da transferência, do alojamento ou do acolhimento de 

pessoas para fins de exploração.”60 

 

Na mesma esteira, esclarecedor é o art. 6º da Instrução Normativa 91 do MTE61, 

com o seguinte teor: 

 

“Art. 6º. O disposto nesta Instrução Normativa é aplicável aos casos nos quais o 
Auditor-Fiscal do Trabalho identifique tráfico de pessoas para fins de 
exploração de trabalho em condição análoga à de escravo, uma vez presente 
qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a VI do Art.3º, desta Instrução 
Normativa.” 

 

A enorme extensão da fronteira seca de nosso país, que faz divisa com a maioria 

dos outros países latino-americanos, facilita tanto a “importação” quanto a “exportação” de 

pessoas para o tráfico. É o que admitem as ONGs e autoridades policiais que trabalham nas 

regiões fronteiriças com a Bolívia, Paraguai, Uruguai, Peru ou Argentina. Em algumas 

dessas fronteiras, o que nos separa do outro país é uma rua por onde a pessoa traficada é 

facilmente carregada. 

 

                                                           
59BIGNAMI, Renato. O TRABALHO ESCRAVO NO CONTEXTODO TRÁFICO DE 
PESSOAS:VALOR DO TRABALHO, DIGNIDADE HUMANA E REMÉD IOS JURÍDICO-
ADMINISTRATIVOS. In. Brasil. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de pessoas: uma abordagem 
para os direitos humanos / Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e 
Qualificação; organização de Fernanda Alves dos Anjos. [et al.]. – 1. Ed. Brasília: Ministério da Justiça, 
2013. p. 490. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={A0E63080-7609-4BA9-9BFD-
75EEB60B35A1}>. Acesso em: 25.6.2014. 
 
60 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5948.htm#art2>. 
Acesso em: 25.6.2014. 
 
61 Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D32DC09BB0132DFD134F77441/in_20111005_91.pdf>.Acess
o em: 25.6.2014. 
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Uma das “soluções” apresentadas por diversos Estados é a construção de muros e 

barreiras, na tentativa de impedir a entrada de imigrantes considerados ilegais, constituindo 

políticas ainda mais repressivas em relação à imigração, usando o tráfico de pessoas como 

um dos argumentos para defendê-las. 

 

Em 26.10.2006, o Decreto Presidencial de n. 5.948 instituiu a Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que estabeleceu um conjunto de diretrizes, 

princípios e ações norteadoras da atuação do Poder Público na área do enfrentamento ao 

tráfico de pessoas. O documento está estruturado em três grandes eixos estratégicos, a 

saber: 1) prevenção; 2) repressão e responsabilização de seus autores; e 3) atendimento à 

vítima. 

 

Com a aprovação da Política Nacional, o assunto foi incorporado à agenda pública 

brasileira, envolvendo não só a área da Justiça e Segurança Pública, mas também as 

diversas áreas e instituições que são ligadas ao tema nas suas vertentes de prevenção e 

atendimento à vítima.  

 

O Decreto que aprovou a Política Nacional deixou também a tarefa de elaborar 

um Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP) com prioridades, 

ações e metas específicas e bem definidas, com prazo no início de 2010. A partir de então, 

um novo Plano deveria ser elaborado na construção gradual das Políticas de Estado no 

enfrentamento ao tráfico humano, concretizando a implantação do Protocolo de Palermo 

no Brasil. 

 

Atualmente, está em construção o Segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas - com linhas operativas que deverão ser executadas até 2016 -, feito em 

consulta popular em todo território nacional e que pretende dar um passo à frente na luta 

contra esse perverso crime. 

 

Após o resgate das vítimas de tráfico de pessoas, nota-se que seus relatos são de 

verdadeira violação aos direitos e exposição a traumas, de modo a requerer sua assistência, 

geralmente provida por entidades da sociedade civil, a exemplo da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), por meio da sua campanha “De Olho Aberto para não Virar Escravo”, a qual  
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encaminha denúncias ao MTE, além de fornecer às vítimas abrigo e ajuda de custo, até a 

chegada do Grupo Móvel à propriedade denunciada. 

 

Mencionada assistência faz-se mister, a fim de evitar que as vítimas resgatadas se 

reinsiram na cadeia produtiva exploratória da qual foram retirados, quer por falta de 

oportunidades, quer pela vergonha de, ao voltar para seu local de origem, tenham expostas 

suas histórias, as quais encaram como se fosse de verdadeiro fracasso. 

 

Vale lembrar, inclusive, que mesmo não permanecendo no país, a vítima de 

tráfico de pessoas tem direito ao pagamento de compensação, que não cessa, nem pode ser 

obstado com seu retorno voluntário ao país de origem.  

 

Quanto ao tratamento necessário às vítimas de tráfico de pessoas, a Defensora 

Pública Federal em São Paulo, Daniela Muscari Scacchetti, afirma que a reparação das 

vítimas deve englobar a compensação, a restituição, a reabilitação, a satisfação, e a 

garantia de não repetição do crime. 

 

No que toca à restituição, esclarece que se busca o retorno da vítima ao seu status 

quo ante, conquanto melhor que o atual, se garantido seu direito à liberdade, identidade e 

propriedade, respeitando-se sua vontade, quer libertando-a, quer reconhecendo sua 

identidade e nacionalidade; regularizando situação migratória; concedendo-lhe o período 

de reflexão e, posteriormente, permissão para permanência no país ou facilitação do 

retorno voluntário; reconhecendo seu vínculo de emprego; e restabelecendo sua situação 

econômica antes do tráfico, via devolução de bens, tudo a fim de evitar sua revitimização. 

 

Em caso de retorno ao local de origem, há que se observar a viabilidade da 

medida, levando-se em conta a manutenção de laços familiares, sociais e culturais, a fim de 

se evitar que a vítima seja excluída. 

 

No que diz respeito à reabilitação, a mesma abarca o auxílio jurídico, social, 

médico e psicológico, de forma igualitária e de acordo com a necessidade, conquanto 

possível, a fim de possibilitar a recuperação das condições da vítima, diante da lei e da 

comunidade, protegendo-se sua privacidade e intimidade, mormente pelos traumas e 

ameaças sofridas.  
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De acordo com o Protocolo de Palermo, caberá ao Estado, visando à recuperação 

física, psicológica e social da vítima, de acordo com suas necessidades, prover: “(a) 

alojamento adequado; (b) aconselhamento e informação, especialmente quanto aos direitos 

que a lei lhes reconhece, numa língua que compreendam; (c) assistência médica, 

psicológica e material; e (d) oportunidades de emprego, educação e formação’. O 

instrumento também prevê a possibilidade de permanência da vítima no território ‘a título 

temporário ou permanente’, levando em conta ‘fatores humanitários e pessoais”.  

 

Com relação ao “período de reflexão” ou “de recuperação”, o Estado deverá 

garantir um tempo (90 dias) para que a vítima se recupere e, assim, consiga absorver as 

informações que lhe serão passadas, de modo a garantir seu pedido de compensação, de 

retorno à origem ou permanência no país, e possibilitar que colabore com as autoridades de 

investigação e persecução penal.  

 

Já a “satisfação” seria um modo de reparação não pecuniário, sendo dever do 

Estado de investigar, processar e punir os criminosos, que violam os direitos humanos, 

determinando a indenização pelos danos morais impingidos à vítima, abarcando sua 

dignidade e reputação.  

 

No que diz respeito às medidas cabíveis, cita-se a cessação das violações, com a 

proteção da vítima e seus familiares, mediante o conhecimento do que realmente ocorreu e 

a aplicação de penas aos criminosos, de cunho administrativo e judicial.   

 

Deve-se buscar, ainda, evitar novas violações, visando a não repetição dos atos 

cometidos em patente violação aos direitos humanos, quer viabilizando seu ensino à 

população, quer criando leis para resguardá-los, fortalecendo, ainda, a  Defensoria Pública. 

 

Finalmente, em relação à “compensação”, seu intuito seria a reinserção social e 

cultural da vítima, visando fazer cessar seu sofrimento, mediante conscientização e 

sensibilização da sociedade quanto à existência e a gravidade do crime e punição do 

agressor, visando desestimular a ocorrência de novos crimes.62 

                                                           
62SCACCHETTI, Daniela Muscari. COMPENSAÇÃO PARA VÍTIMAS de TRÁFICO de PESSOAS: 
MODELOS E BOAS PRÁTICAS NA ORDEM INTERNACIONAL. In. Brasil. Secretaria Nacional de 
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De fato, o Pacto de San José da Costa Rica prevê, em seu art. 25, que: 

 

“Artigo 25 - Proteção judicial 
1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro 
recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra 
atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela 
lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por 
pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 
2. Os Estados-partes comprometem-se: 
a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do 
Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso; 
b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 
c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão 
em que se tenha considerado procedente o recurso.”63 

 

É patente, portanto, que o levantamento de seguro desemprego, em três parcelas, 

pelo trabalhador resgatado, nos termos do art. 2º-C, da Lei 7.798/90, não é suficiente para 

evitar que reincida no ciclo vicioso de exploração do trabalho análogo ao de escravo. 

 

Sem sombra de dúvida, houve um avanço no enfrentamento ao tráfico de pessoas 

em nosso país, mas ele está longe de atender as necessidades decorrentes desse crime. 

Além de políticas públicas mais eficientes no combate ao tráfico humano, se faz necessário 

uma maior sensibilização da sociedade brasileira em relação a esse crime. 

 

A fim de prover às vítimas um atendimento efetivo, faz-se necessário auxiliá-las 

na compreensão de seus direitos - inclusive provendo-lhes atendimento em sua língua 

nativa -, bem como no fornecimento de meios jurídicos adequados para sua proteção, 

inclusive fornecendo-lhe abrigo seguro, educação para reinserção no mercado de trabalho, 

dentre outros64. 

                                                                                                                                                                                

Justiça. Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos / Secretaria Nacional de Justiça, 
Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação; organização de Fernanda Alves dos Anjos. 
[et al.]. – 1. Ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. pp. 510-513. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={A0E63080-7609-4BA9-9BFD-75EEB60B35A1}>. Acesso em: 
25.6.2014. 
 
63 Disponível em: < http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. 
Acesso em: 25.6.2014. 
 
64 Quanto ao tema, o art. 83 da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias: 
 
“Artigo 83º 
Cada Estado Parte na presente Convenção compromete-se: 
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Vale lembrar, contudo, que, independentemente de sua nacionalidade, qualquer 

trabalhador está sujeito ao tráfico de pessoas para fins econômicos, razão pela qual sua 

reinserção e proteção incumbem não só ao Estado mas, também, à sociedade, de modo 

geral. 

 

“A ética dos direitos humanos é a ética que vê no outro um ser merecedor de 
igual consideração e profundo respeito, dotado do direito de desenvolver suas 
potencialidades humanas, de forma livre, autônoma e plena. É a ética orientada 
pela afirmação da dignidade e pela prevenção ao sofrimento humano.”65 

 

Como estratégias para o combate ao tráfico de pessoas, podem-se mencionar a 

criação de campanhas informativas à população, mormente nas zonas de vulnerabilidade 

(rotas desde a origem, trânsito e destino); a capacitação dos agentes envolvidos na 

temática; maior fiscalização de empresas; desenvolvimento de programas de 

monitoramento do tráfico e coleta de dados; a cooperação entre Estados66; e a viabilização 

                                                                                                                                                                                

a) A garantir que toda a pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção tenham sido 
violados disponha de um recurso efetivo, ainda que a violação haja sido cometida por pessoas no exercício de 
funções oficiais; 
b) A garantir que, ao exercer tal recurso, o interessado possa ver a sua queixa apreciada e decidida por uma 
autoridade judiciária, administrativa ou legislativa competente, ou por qualquer outra autoridade competente 
prevista no sistema jurídico do Estado, e a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; 
c) A garantir que as autoridades competentes dêem seguimento ao recurso quando este for considerado 
fundado.” Disponível em: 
<http://www.oas.org/dil/port/1990%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20sobre%20a%20Pr
otec%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20
e%20suas%20Fam%C3%ADlias,%20a%20resolu%C3%A7%C3%A3o%2045-
158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf>. Acesso em: 25.6.2014.  
 
65 PIOVESAN, Flávia e KAKIMURA, Akemi. TRÁFICO DE PESSOAS SOB A PERSPECTIVA DE 
DIREITOS HUMANOS: PREVENÇÃO, COMBATE, PROTEÇÃO ÀS V ÍTIMAS E COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL. In. Brasil. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de pessoas: uma abordagem para 
os direitos humanos / Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e 
Qualificação; organização de Fernanda Alves dos Anjos. [et al.]. – 1. Ed. Brasília: Ministério da Justiça, 
2013. p. 108. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={A0E63080-7609-4BA9-9BFD-
75EEB60B35A1}>. Acesso em: 26.6.2014. 
 
66 De fato, consoante determina o item 24 da Declaração e Programa de Ação de Viena, adotada pela 
Conferência Mundial dos Direitos Humanos em 25.6.93:  
“24. Deve ser dada grande importância à promoção e à proteção dos Direitos Humanos de pessoas 
pertencentes a grupos que se tenham tornado vulneráveis, incluindo os trabalhadores migrantes, à 
eliminação de todas as formas de discriminação contra eles, bem como ao reforço e a uma mais efetiva 
aplicação dos instrumentos existentes em matéria de Direitos Humanos. Os Estados têm uma obrigação de 
adotar e manter medidas adequadas a nível nacional, sobretudo nos domínios da educação, da saúde e da 
assistência social, com vista à promoção e proteção dos direitos das pessoas pertencentes a sectores 
vulneráveis das suas populações, e a garantir a participação das que, de entre elas, se mostrem interessadas 
em encontrar uma solução para os seus próprios problemas.” 
Disponível em: 
<http://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3
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de formas seguras de migração, sendo salutar e necessário o auxílio dos resgatados para o 

desenvolvimento de ditas estratégias. 

 

A criação de Comitês de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, como os que já 

existem em diversos estados do Brasil, inclusive em nível municipal, tem se mostrado uma 

iniciativa exitosa. A experiência se revela capaz de unir e articular os agentes envolvidos 

na luta contra o tráfico, facilitando o enfrentamento ao crime. Porém, sente-se, ainda, a 

falta de recursos financeiros para que essa luta se mostre mais eficaz. Faz-se necessário um 

envolvimento por parte do Estado, principalmente no que diz respeito ao atendimento às 

vítimas, já que a sociedade civil pode ser parceira nessa ação, mas não tem condições de 

assumir a luta sozinha. 

                                                                                                                                                                                

%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%2
0Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf>. Acesso em: 27.6.2014. 
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6 RELAÇÃO BRASIL/BOLÍVIA E O TRABALHO ANÁLOGO 

AO DE ESCRAVO DOS IMIGRANTES BOLIVIANOS NAS 

CONFECÇÕES DE SÃO PAULO 
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De acordo com dados oferecidos pela Polícia Federal e pela Secretaria Municipal 

de Direitos Humanos de São Paulo, um em cada três imigrantes é irregular na cidade, 

representando os bolivianos o segundo maior grupo67. 

 

 Diante de seu reduzido desenvolvimento social e econômico, miséria e crises 

políticas, a Bolívia se tornou um importante polo de emigração de mão-de-obra, mormente 

para o Brasil e, em menor escala, para a Argentina, facilitado pelo baixo custo de 

transporte pela extensa fronteira que separa a Bolívia dos dois países.  

 

Há que se esclarecer que o fortalecimento das redes de tráfico humano se dá por 

conta das restrições legais à imigração, bem como pela facilidade com que se entra 

ilegalmente no país, demonstrando um cenário de verdadeira violência, corrupção e 

criminalidade, que culminam na redução de trabalhadores à condição análoga à de 

escravos.  

 

6.1 Histórico das Relações Diplomáticas Brasil/Bolívia 

 

Permeado em entraves políticos e acordos econômicos, o primeiro tratado 

(Tratado de Ayacucho ou Tratado da Amizade) bilateral Brasil/Bolívia foi firmado em 

1867. O mencionado documento, que declarou paz entre os signatários, previu os primeiros 

acordos acerca da navegação e do tráfego, porquanto os limites geográficos continuavam a 

ser delimitados pelo Rio Madeira.  

 
Todavia, manteve-se a inexatidão das fronteiras e brasileiros seringueiros 

ocuparam grande parte da região fronteiriça pertencente à Bolívia, a fim de extrair látex, o 

que levou o Brasil a propor um acordo de permuta equitativa de território (Tratado de 

Petrópolis), com a cessão, pela Bolívia, do Acre ao Brasil, em 1903, prevendo, ainda, a 

construção de uma estrada de ferro (a Madeira-Mamoré), a liberdade de trânsito pela 

ferrovia e pelos meios fluviais até o Oceano Atlântico, além de uma indenização de dois 

milhões de libras esterlinas. 

 

                                                           
67 MARANHÃO, Fabiana. Um em cada três imigrantes está em situação irregular na cidade de São 
Paulo. 2014. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/>. Acesso em: 15.4.2014.  
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Quanto ao tema, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal 

Flumimense, Williams Gonçalves, assevera que: “A assimetria entre os dois países é muito 

pronunciada. A Bolívia é, historicamente, um país muito instável. A relação conosco é 

marcada pela questão do Acre”.68 

 

O discurso do presidente Evo Morales, em 2006, durante a ocupação militar das 

refinarias da Petrobrás, para nacionalização do gás e petróleo, demonstra o arrependimento 

boliviano quanto ao tema, porquanto afirmou ser o fim do saque à Bolívia, mediante a 

nacionalização do Estado, a recuperar sua soberania, dignidade e integralidade territorial69.  

À época, Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Brasil, prestou a seguinte 

declaração: “Não vamos fazer retaliação a um país que é infinitamente mais pobre do que 

o Brasil, um povo mais faminto do que o povo brasileiro. Nós estamos tratando isso com 

carinho”,70 a qual se seguiu, meses depois, da venda integral das refinarias da Petrobrás 

por cento e doze milhões de dólares ao governo boliviano.  

 

O embaixador José Botafogo Gonçalves, vice-presidente do Cebri (Centro 

Brasileiro de Relações Internacionais), entende que o fortalecimento das relações entre o 

Brasil e os países vizinhos, além de cooperação, leva também à crise.71 

 

Além das fronteiras de três mil e quatrocentos quilômetros entre Brasil e Bolívia, 

desde Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até Assis Brasil, no Acre, permeando grandes 

áreas urbanas, desertos inóspitos e florestas, do Pantanal à Floresta Amazônica, a diferença 

econômica e de desenvolvimento entre os países é atroz, a começar pela disparidade do 

valor de suas moedas e do PIB (Produto Interno Bruto), sendo que o da Bolívia representa 

pouco mais de 2% do brasileiro. Outra diferença relevante é o fato da costa brasileira ter 

                                                           
68 TABAK, Flávio; LOBO, Thaís. Diplomacia entre Brasil e Bolívia traz cicatrizes de tensões históricas. 
2013. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais>. Acesso em: 28.5.2014. 
 
69 PUC RIO. A Nacionalização do Governo de Evo Morales. Disponível em: <http://www2.dbd.puc-
rio.br/pergamum/tesesabertas/0710401_09_cap_05.pdf>. Acesso em: 29.5.2014.  
 
70 ZIMMERMANN, Patrícia. Bolívia pagará US$ 112 milhões por duas refinarias da Petrobras. 2007. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/>. Acesso em: 29.5.2014.  
 
71 TABAK, Flávio; LOBO, Thaís (2014).  
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oito mil e quinhentos quilômetros, ao passo que os vizinhos sequer têm saída para o mar, 

perdida para o Chile no século XIX.72  

 

Referidas diferenças, que travam o crescimento econômico e, consequentemente, 

o desenvolvimento social boliviano, levam ao movimento migratório hoje visto com 

clareza entre Bolívia e Brasil. 

 

Vale lembrar, contudo, que não só tensões diplomáticas existem entre as 

fronteiras, o que é demonstrado pelo Tratado de Assunção, de 26.3.1991, o qual, 

mediante assinatura do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, previu a criação do 

MERCOSUL, permitindo a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos; do 

estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC); da adoção de uma política 

comercial comum; da coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais; e da 

harmonização de legislações nas áreas pertinentes.  

 

Posteriormente, em 2012, a Venezuela ingressou no MERCOSUL, sendo que, no 

mesmo ano, foi assinado o Protocolo de Adesão da Bolívia (Estado Associado desde 

1996)73.  

 

Quanto aos associados do MERCOSUL, tem-se os seguintes: o Chile (desde 

1996), o Peru (desde 2003), a Colômbia e o Equador (desde 2004), e a Guiana e o 

Suriname (ambos desde 2013). 

 

O MERCOSUL busca, além do aumento do comércio intrazona, estimular as 

trocas com outros países. Ademais, cidadãos dos países membros e associados contam com 

até 90 dias de livre trânsito, sem necessidade de visto.  

 

Permanece, contudo, presente a necessidade de seus membros e associados 

cooperarem uns com os outros, em busca de seus desenvolvimentos sociais e bem estar 

comum de seus cidadãos, ultrapassando a figura de um “Mercado Comum”. 

 

                                                           
72 TABAK, Flávio; LOBO, Thaís (2014).   
 
73 MERCOSUL. Saiba mais sobre o MERCOSUL. Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/>. Acesso 
em: 29 mai. 2014.   
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Nesse sentido, há que se buscar maior cooperação entre o Brasil e a Bolívia, 

mormente no âmbito social, para combate à miséria deste país e respeito aos Direitos 

Humanos de sua população, fazendo-se mister a compreensão do seu fluxo migratório. 

 

6.2 Os Desafios da Migração e de Sua Feminização 

 

No contexto de globalização, as migrações compreendem uma dinâmica 

democrática, que visa reduzir e compensar desigualdades, incluindo os cidadãos, 

questionando as bases institucionais e os direitos consagrados dentro dos espaços 

democráticos em questão, de modo que alterações no âmbito social sejam entendidas como 

democráticas e não apenas políticas.74  

 

No tocante às motivações para as migrações, quanto aos aspectos sociais, tem-se 

como necessária nova relação entre gêneros, culturas e gerações; com relação aos 

econômicos, destacam-se, dentro do contexto da globalização, a dispersão do capital, de 

recursos financeiros, produtivos, mão-de-obra e busca por vantagens comparativas, sendo 

certo que os migrantes visam melhores condições de vida.   

 

De acordo com o Relatório Sobre a Divisão de População das Nações Unidas 

(UNFPA), de 2010, há duzentos e quatorze milhões de migrantes no mundo, sendo 49,6% 

do total dos imigrantes mulheres, correspondendo, na América Latina e Caribe, à 50,1% de 

mulheres. Nota-se, pois, o aumento do número de mulheres imigrantes mundialmente, o 

que também se vislumbra na América do Sul. 

 

De fato, o referido relatório afirma que: 

 

“For many women, migration opens doors to a new world of greater equality, 
relief from oppression and the discrimination that limits freedom and stunts 
potential. For origin and receiving countries, the contribution of women 
migrants can quite literally transform quality of life”.  

 

Tem-se a inclusão das mulheres nas atividades produtivas remuneradas como uma 

das responsáveis por tal movimento migratório, o qual, quer por motivos econômicos, 

                                                           
74 PERALVA, Angelina. Globalização, Migrações Nacionais e Identidades Nacionais. São Paulo: Instituto 
Fernando Henrique Cardoso, 2007.  
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consubstanciado nas desigualdades na distribuição da riqueza e na subsistência, quer pelos 

conflitos armados ou, ainda, pelas mudanças climáticas, a imigração tem como ponto 

convergente a procura por trabalho e vida digna.  

 

De fato, tem-se como base da busca por dignidade a liberdade e o direito 

fundamental de ir e vir, conforme dispõe o art. 13 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos: 

 

“Artigo 13.º  
1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência 
no interior de um Estado.  
2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, 
incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país.”75 

 

Ao se discutir sobre a imigração, há que se contextualizar, no plano internacional, 

as lutas e compromissos para a ampliação e efetivação dos Direitos Humanos dos 

imigrantes, bem como se reconhecer a função dos Estados e do desenvolvimento de 

políticas sociais.  

 

Ademais, há que se considerar que os movimentos migratórios internacionais 

constituem a contrapartida da reestruturação territorial planetária, intrinsecamente 

relacionada à reestruturação econômico-produtiva em escala global.  

 

Tem-se que os governos, quanto aos imigrantes, os encaram como  trabalhadores 

ou como estrangeiros, mas o fato é que, de acordo com o Relatório de Desenvolvimento 

Humano de 2009, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

43% dos brasileiros são a favor de limitar ou proibir a imigração, ao passo que 45% dizem 

que o Brasil deve “permitir que as pessoas cheguem desde que haja empregos 

disponíveis” e somente 9% entendem pela permissão da entrada, no país, de qualquer 

pessoa que queira imigrar. 

 

Sabe-se que a América do Sul se opôs às políticas de imigração rígidas, a exemplo 

das adotadas pelos países da América do Norte, tanto no âmbito da UNASUL (União das 

Nações Sul- Americanas) como no do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul). Todavia, 

                                                           
75 ONU - Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.dudh.org.br/declaracao/>. Acesso em: 27 mai. 2014.   
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certo é que o pensamento norte-americano já foi incrustado nas mentes dos brasileiros, no 

sentido de que imigrantes são pobres ou delinqüentes.  

 

 A Lei de Anistia Migratória  (Lei 11.961, de 2.7.2009), brasileira, representa 

avanço na política migratória, ao dispor acerca da residência provisória para o estrangeiro 

em situação irregular no território nacional, valendo lembrar que, também em 2009, entrou 

em vigor o Acordo de Livre Residência para nacionais do MERCOSUL, Chile e Bolívia 

(Decretos 6.964/2009 e 6.975/2009), incluindo-se Peru e Colômbia, em 2011 e em 2012, 

respectivamente.  

 

Referido Acordo determina a apresentação de documentos de identificação, 

atestado de antecedentes criminais e pagamento de taxas, estabelecendo a concessão de 

residência temporária, por dois anos, que pode ter seu caráter convertido para permanente, 

conquanto comprovado que o solicitante tem meios formais e lícitos de subsistência, sendo 

este o principal entrave, por conta da informalidade que permeia o labor de grande parte 

dos imigrantes no Brasil. 

 

Nota-se, contudo, que resquícios legais do período militar permeiam o 

ordenamento jurídico brasileiro no tocante aos imigrantes, por conta do Estatuto do 

Estrangeiro, de 1980 (Lei n. 6.815), o qual claramente defende o mercado de trabalho e a 

segurança nacional, utilizando-se apenas no seu artigo 17 do termo “imigrante”, ao qual 

não são previstos incentivos, em verdadeira afronta aos tratados e convenções de Direitos 

Humanos dos quais o Brasil é signatário.  

 

Na mesma esteira, causa estranheza o fato da própria Constituição Brasileira de  

1988, dita democrática e protecionista dos Direitos Humanos, se limitar, em seu artigo 22, 

XV, a dizer que “cabe à União legislar sobre emigração e imigração, entrada, extradição 

e expulsão de estrangeiros”.  

 

O Conselho Nacional de Imigração (CNIg), órgão criado pelo Estatuto do 

Estrangeiro, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, é composto por 

representantes governamentais e de entidades de trabalhadores e empregadores, tendo por 

escopo criar políticas migratórias e atualizar a legislação, via Resoluções Normativas, que  
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suavizam o disposto no Estatuto do Estrangeiro, em que pese não alterarem a essência da 

lei, nem revogarem suas disposições. 

 

Critica-se, ainda, a não assinatura da Convenção Internacional das Nações 

Unidas Sobre a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e dos Membros 

das suas Famílias, de 1990, dada à sua importância quanto à matéria, cabendo destacar 

que, no âmbito do MERCOSUL, apenas o Brasil não a ratificou.  

 

Dessa feita, vislumbra-se a necessidade de políticas efetivas de permanência digna 

dos imigrantes no território brasileiro, focada na gestão, e não no controle imigratório.  

 

6.3 Condições Socioeconômicas dos Imigrantes Bolivianos em São Paulo 

 

Por meio de pesquisa realizada com os imigrantes feita pelo CAMI (Centro de 

Apoio ao Migrante), em maio de 2014, foi possível fazer um breve recorte sobre quem são 

os imigrantes, onde vivem, há quanto tempo estão no Brasil, qual é a sua situação de 

trabalho, como vêem sua condição de trabalho e, por fim, qual é seu entendimento sobre 

trabalho escravo. 

  

De modo geral, os 42 imigrantes entrevistados não quiseram se identificar, sendo 

que, em relação aos que se identificaram, sua identidade foi omitida, a fim de preservá-los.  

 

Quanto ao sexo dos entrevistados, em que pese o aumento do número de mulheres 

imigrantes, a maioria dos entrevistados foi de homens, na proporção de 67% de homens 

para 33% de mulheres. 

 

No que diz respeito à região onde vivem, tem-se que 41% vivem na Zona Leste, 

seguidos de 33%, que moram na Zona Norte, 19% no Centro, 2% na Zona Oeste e 5% não 

responderam. 

 

Foi possível notar que, em sua maioria, os imigrantes trabalham e vivem no 

mesmo local (onde se encontram as oficinas irregulares de costura), em ambiente 

insalubre, com verdadeira inobservância às normas de segurança do trabalho e de moradia, 

de forma extremamente precária, sendo comum a existência de determinação para 
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manterem as janelas fechadas, a fim de evitar chamar a atenção dos vizinhos para a 

irregularidade da atividade ali desenvolvida. 

 

Vislumbrou-se, ainda, a mudança de endereço das oficinas, outrora localizadas 

nos bairros do Braz e Bom Retiro, no centro de São Paulo, dados os altos valores de 

aluguéis cobrados em tal região, para as periferias da cidade, nas zonas Leste e Norte, além 

de  Guarulhos, Carapicuíba e Itaquaquecetuba. 

 

Com relação ao período de permanência dos imigrantes no Brasil, notou-se a 

ausência de temporariedade, haja vista estarem, em grande parte, no país há mais de quatro 

anos, quer porque se casaram com brasileiros, quer porque tiverem filhos brasileiros ou 

trouxeram outros membros de sua família para o país. 

 

A atual marginalização do imigrante latino-americano evidencia a necessidade de 

políticas públicas estruturadas, mormente considerando-se as novas gerações, já nascidas 

no Brasil, que enfrentam dificuldades com o despreparo das escolas públicas, 

principalmente com idioma, bem como com a ignorância da sociedade brasileira, de modo 

que urge-se a integração étnica entre a população boliviana e a brasileira. 

 

Ademais, é evidente a demora, os altos custos e a burocracia no trâmite de 

obtenção do visto permanente para imigrantes casados com brasileiros ou com filhos 

nascidos no Brasil, os quais levam mais de seis meses para se regularizar, favorecendo sua 

irregularidade imigratória. 

 

Em números, de acordo com a pesquisa feita, 33% dos imigrantes estão no país 

entre 5 a 6 anos, 17% está há mais de 10 anos, 14% está de 3 a 4 anos, 10% se encontra no 

Brasil de 2 a 3 anos e, outros 10%, de 1 a 2 anos, seguidos de 9%, que se encontram no 

país há menos de 6 meses, 5% não responderam e 2% está no Brasil há até 1 ano. 

 

Quanto ao desenvolvimento de funções remuneradas, 88% dos entrevistados 

responderam que sim, ao passo que 7% responderam que não e 5% não responderam, o 

que demonstra que a economia brasileira apresenta uma grande demanda de mão-de-obra. 
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Todavia, a informalização se faz presente, na medida em que, dentre os 88% dos 

que responderam exercer alguma atividade remunerada, 76% afirmaram não trabalhar com 

carteira assinada, sendo que somente 22% afirmaram ter carteira assinada. 

 

Verificou-se, ainda, que grande parte dos imigrantes desconhece seus direitos, não 

tem conhecimento do piso da categoria e, assim, não consegue exigir o cumprimento da 

lei. 

 

Como se não bastasse, dada sua situação de miserabilidade, mormente antes da 

imigração, impede que os imigrantes bolivianos se vejam como explorados. Outrossim, é 

evidente a gratidão que têm com os donos das oficinas de costuras, porquanto enxergam 

neles a figura de quem os possibilitou a busca por melhores condições de vida, haja vista 

que, ao menos, possuem moradia, comida e trabalho, independentemente de  suas 

condições, posto que melhores do que as de seu país de origem.  

 

Quando questionados acerca do conceito de trabalho escravo, 38% responderam 

que não sabem e 60% afirmaram que sim. Quanto aos que afirmaram saber seu conceito, 

lhes foi dada a oportunidade de escrever como definiriam trabalho escravo, sendo suas 

descrições semelhantes às condições presentes na época colonial, o que indica seu 

desconhecimento quanto ao trabalho análogo ao de escravo dos dias atuais. 

 

Em que pese receberem, em média, R$500,00 mensais, a depender da quantidade 

de peças produzidas, trabalhando cerca de 16 horas por dia, em condições precárias, 

poucos trabalhadores se reconhecem como escravos (9%). 

 

Muitos desses trabalhadores sofrem de doença laboral, como LER e lombalgia, 

uma vez que permanecerem, por muitas horas, sentados na máquina de costura em 

posições inadequadas. 

 

Grande parte das denúncias quanto à redução à condição análoga à de escravo é 

feita pelos próprios imigrantes, posto que, face à clandestinidade das oficinas, os órgãos de 

repressão governamentais sofrem dificuldades na sua fiscalização. Entretanto, por não se 

reconhecerem como escravos (86% dos entrevistados), as denúncias ainda são poucas, 

perto do contingente estimado de explorados, os quais são dados como “invisíveis”. 
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Curioso é que, quando questionados se conhecem trabalhadores expostos às 

condições análogas às de escravo, o percentual sobe para 17%. 

 

6.4 Respostas dos Bolivianos à Seguinte Pergunta: “¿Podrías definir lo que es el 

trabajo esclavo?” 

 

Referida pergunta foi feita, a fim de demonstrar a visão dos bolivianos, 

trabalhadores no Brasil, acerca do tema, de modo que foram reproduzidas, in literis, suas 

respostas, na forma que se segue: 

 

 “El trabajo esclavo es trabajar en condiciones sobre humanas forzado y 

obligado a trabajar varias horas del día o sea más de 15 horas y en condiciones 

precarias”; 

 

“Maltrato a los trabajadores; malos tratos abusos”; 

 

“Yo pienso que eso no debía más existir, y son aquellas personas que no dejan ni 

salir a la calle y que les hace trabajar hasta altas horas de la noche”; 

 

“Trabajo muy forzado, a las 24 horas sin parar”; 

 

“Bueno el trabajo esclavo es cuando una persona trabaja a más de lo que debe 

ser, también no tiene derechos a reclamos de cómo vivir, ni tiene horario de trabajo”; 

 

“El trabajo es esclavo porque no te pagan puntual te exigen mucho y en otros 

lugares hacen dormir en el suelo”;  

 

“Es el trabajo sin derechos ni beneficios a nada”;  

 

“Trabajar más de 8 horas sin remuneración salarial”; 

 

“Trabajar más de 8 horas y en condiciones inhumanas entre otros”; 
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“Es cuando a una persona trabaja hasta muchas horas y no se los paga el salario 

apropiado”; 

 

“Trabajo de muchas horas sin recibir beneficios”; 

 

“Es aquella persona que excede sobre el horario de trabajo o sea que puede ser 

todo el día, a eso le dice trabajo esclavo”; 

 

“El trabajo esclavo es cuando trabajamos hasta altas horas de noche, que no 

tenemos libertad a nada porque las personas se aprovechan de nosotros porque somos 

imigrantes” ; 

 

“Para mi es aquel que no goza de ningún beneficio que esta sometido a las reglas 

de un patrón”; 

 

“Trabajo esclavo para mi es: trabajar mas 8 horas diarias, y tener pésima 

condición de moradia y alimentación”; 

 

“Trabajas y vives en el mismo lugar y no puedes ni salir”; 

 

“Se podría decir que el trabajo esclavo es aquellas personas que son explotadas y 

por algún motivo son engañadas”; 

 

“Trabajar de 20 horas al día y sin recibir buen sueldo”; 

 

“Es trabajar de 7:00 a 00:00 y sin recibir buen sueldo”; 

 

“El trabajo esclavo es cuando un oficinista trata mal al funcionario, trabaja más 

horas, no deja salir fines de semana, no paga puntual”; 

 

“Trabajar en condiciones precarias sin tener contacto con la familia, trabajar sin 

horarios limitados”; 

 

“Trabajar más de 8 horas sin recibir hora extra”; 
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“Es trabajo esclavo seria aquel que trabaja 24 horas y no recibe sueldo”;  

 

“Para mi el trabajo esclavo es cuando te obligan a trabajar y yo no pienso que 

aquí nadie obligan todos están porque quieren tener una vida mejor. Si sería un trabajo 

esclavo yo no aguantaría”; 

 

“Trabajo esclavo para mi es la total ausencia del poder público en una persona o 

en un grupo de trabajadores, dejando en menos iniscrupulados los derechos 

fundamentales. Sin tener lugar para trabajar y mal remunerados y alimentados. Pena que 

en la actualidad todavía vivenciamos estos hechos”; 

 

“Cuando se trabaja hasta muy tarde como de las 6 y las 12 mañana”; 

 

“Sin derecho a nada”; 

 

“Trabajar hasta exageradas horas, vivir en condiciones inhumanas” ; 

 

“Trabajo esclavo es aquellas personas que trabajan en lugares inadecuados con 

poca alimentación con horarios acima de lo común y bajo pagamento”; 

 

“Trabajar más de lo normal, más horas, sin poder a reclamar los derechos y 

deveres, solo cumplir las ordenes del patrón y inclusive un salario que no es justo y ainda 

otros no tienen salario”; 

 

“Trabajando más horas y con un salario menos”. 
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7 ANÁLISE DE CASOS 
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A fim de propiciar uma melhor compreensão sobre a forma como se dá o trabalho 

análogo ao de escravo, na indústria da moda, faz-se necessário pontuar, em linhas gerais, 

os casos mais relevantes – porquanto foram muitos -, vindos à público, de fiscalizações, 

mormente pelo MTE e pelo MPT da 2ª e 15ª Região, nos últimos anos,  buscando-se 

respeitar uma ordem cronológica, do mais novo para o mais antigo. 

 

7.1 Renner 

 

Os fiscais Luis Alexandre de Faria e Sérgio Aoki conduziram, entre outubro e 

novembro de 2014, uma fiscalização, originada de denúncia, em São Paulo, juntamente 

com o MPT e a Defensoria Pública da União, na qual localizaram trinta e sete 

trabalhadores bolivianos em condições análogas às de escravidão, em uma oficina de 

costura, controlada pela rede de magazines  Renner, a qual controlava a cadeia produtiva, 

definia prazos e condições de trabalho76.  

 

A oficina fiscalizada, de propriedade de uma boliviana, localizada no Jardim 

Labiraty, na zona norte de São Paulo, fornecia alimentação e moradia aos costureiros, os 

quais também tinham moradia em outros três alojamentos, próximos da oficina, abatendo 

seus valores dos rendimentos que lhes eram devidos, no sistema da terça parte.  

 

No maior dos três imóveis, vinte trabalhadores dividiam o local, com seus filhos, 

em três quartos, separados por divisórias de madeira, sofrendo de condições precárias de 

higiene e privacidade, risco de incêndio e explosões (pela falta de aterramento de fios das 

máquinas e instalações improvisadas). Ademais, seus alimentos eram guardados em local 

impróprio, muitas vezes, não refrigerado, e afetado por insetos.  

 

                                                           
76 OJEDA, Igor. Fiscalização flagra exploração de trabalho escravo na confecção de roupas da Renner. 
Repórter Brasil. Publicado em: 28.11.2014. Disponível em: < 
http://reporterbrasil.org.br/2014/11/fiscalizacao-flagra-exploracao-de-trabalho-escravo-na-confeccao-de-
roupas-da-renner/>. Acesso em: 10.3.2016. 
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Verificou-se que, em geral, as vítimas trabalhavam quatorze horas por dia, durante 

a semana, além de cinco horas aos sábados e, em alguns casos, em domingos e feriados 

também. 

 

Os valores pagos aos trabalhadores, por peça, variavam, de acordo com a 

complexidade, entre trinta centavos e um real e oitenta centavos.  

 

Pode-se concluir, ainda, após a análise de documentos, que mencionados 

bolivianos foram aliciados em seu país de origem, mediante fraude, sendo, portanto, 

vítimas de tráfico de pessoas. 

 

Ao final da fiscalização, foram emitidas guias de seguro-desemprego aos 

trabalhadores, bem como exigida a anotação em suas CTPS e rescisão indireta, com 

pagamento de verbas rescisórias e salários devidos. Tais medidas, que resultaram no valor 

de novecentos mil reais, foram tomadas pela confecção, e não pela Renner. 

 

Mencionados auditores fiscais estimam que, após a declaração de procedência dos 

trinta autos de infração lavrados, a multa resulte em um valor em torno de dois milhões de 

reais. 

 

“O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) emergencial foi 

firmado entre o Ministério Público do Trabalho e as confecções 

Kabriolli Indústria e Comércio de Roupas Ltda e Indústria Têxtil 

Betilha Ltda. 

As empresas também terão que readmitir os trabalhadores a partir 

de fevereiro de 2015, quando termina o pagamento do seguro 

desemprego especial, no valor de três salários mínimos por mês. 

Eles terão estabilidade no emprego pelo prazo mínimo de seis 

meses”77. 

 

                                                           
77 Fornecedores da Renner terão de pagar quase R$ 1 milhão a 37 bolivianos. Publicado em: 2.12.2014. Disponível em: 
<http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2014/12/02/fornecedores-da-renner-terao-de-pagar-quase-r-1-milhao-
a-37-bolivianos.htm>. Acesso em: 10.3.2016. 
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No entender dos auditores fiscais, a Renner pecou por não contratar fornecedores 

que tivessem condições de tocar a produção, sendo necessário transferi-la para oficinistas.  

 

Chamou a atenção, aos auditores, o fato de que as empresas envolvidas tinham 

certificado de boas práticas emitido pela ABVTEX - Associação Brasileira do Varejo 

Têxtil. Ademais, a confecção investigada chegou a assinar o Código de Conduta da 

Renner. 

 

A Renner, após a fiscalização, afirmou que estava trabalhando com o MTE, de 

modo a fazer cumprir as leis trabalhistas e demonstrou repudio à referido tipo de 

exploração.  

 

A ABVTEX, por seu turno, suspendeu o certificado da oficina autuada.  

 

7.2 M. Officer 

 

Conforme notícia veiculada no site do MTE, em 16.5.2014 a Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo (SRTE/SP), seis trabalhadores que viviam 

em condições análogas às de escravo foram resgatados, em oficina que produzia peças da 

grife M. Officer. Vale lembrar que a referida fiscalização foi a segunda do grupo M5, 

detentor da marca, que já havia sofrido fiscalização cerca de seis meses antes, ocasião em 

que dois bolivianos foram resgatados. 

 

O trabalho em condições análogas às de escravo foi caracterizado pelas condições 

de trabalho degradantes, risco de incêndio e de explosão, alimentação precária, jornadas 

exaustivas (das 7hs às 23hs) e remuneração abaixo do piso, girando em torno de R$500,00 

à R$700,00 por mês. Nas palavras do auditor fiscal do trabalho, Luiz Alexandre Farias, que 

participou dos resgates, que resultou na interdição da oficina em questão, os bolivianos 

resgatados:“...acordavam e dormiam costurando e tinham uma alimentação de baixa 

qualidade nutricional...”78 

 

                                                           
78 SRTE/SP flagra trabalho escravo na M.Officer. Publicado em: 16.5.2014. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/imprensa/srte-sp-flagra-trabalho-escravo-na-m-officer.htm>. Acesso em: 6.7.2014 
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Estima-se que cada trabalhador será indenizado em vinte e seis mil reais, sendo 

certo que a M.Officer teve  cento e cinquenta e oito mil reais bloqueados de sua conta, a 

fim de garantir o pagamento de verbas rescisórias e danos morais.  

 

Quanto à referida fiscalização, a M. Officer divulgou nota79, assinada por Rosicler 

Fernandes de F. Gomes, diretora da M5, empresa dona da marca, afirmando, em síntese, 

ter firmado contrato mercantil de venda e compra, o qual proíbe expressamente a 

subcontratação, tendo o mesmo sido violado. 

 

7.3 Lojas Americanas 

 

Conforme informações obtidas nos sites da Repórter Brasil80e da Revista 

Exame81, em 22 de janeiro de 2013, cinco trabalhadores bolivianos foram resgatados em 

oficina clandestina, que se encontrava nos fundos de uma casa, em Americana – SP, que 

confeccionava peças da “Basic+Chic”, do grupo das Lojas Americanas. 

 

Referidos trabalhadores, trazidos por seu próprio familiar, donos da oficina, 

recebiam da Hippychick - confecção contratada pelas Lojas Americanas, localizada em 

Santa Bárbara d´Oeste, cidade próxima de Americana - R$ 2,80, por peça. Nenhum deles 

era registrado; laboravam cerca de doze horas por dia; o ambiente de trabalho insalubre, 

devido ao calor causado pelas telhas de amianto, e perigoso, por conta das pilhas de tecidos 

próximas às fiações expostas, com “gambiarras”, sendo certo que não havia saídas de 

emergência nem extintores de incêndio; viviam com quatro crianças - das quais uma era 

recém-nascida - em duas casas, com a estrutura comprometida e condições de higiene 

precária. 
                                                           
79 Nota da M. Officer sobre o segundo flagrante de trabalho escravo na confecção de peças da 
grife.Repórter Brasil. Publicado em: 16.5.2014.Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2014/05/nota-da-
m-officer-sobre-o-segundo-flagrante-de-trabalho-escravo-na-confeccao-de-pecas-da-grife/>. Acesso em: 
6.7.2014. 
 
80 SANTINI, Daniel. Grupo firma TAC se comprometendo a tomar providências e a doar R$ 250 mil 
para fortalecer combate à escravidão. Costureiros resgatados produziam peças de marca da rede. 
Repórter Brasil. Publicado em: 1.10.2013.Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2013/10/apos-
flagrante-em-fornecedor-lojas-americanas-se-comprometem-a-fiscalizar-cadeia-produtiva/>. Acesso em: 
6.7.2014. 
 
81 MELO, LUÍSA. Lojas Americanas pagará R$ 250 mil devido a trabalho escravo. Exame. 
Publicado em:2.10.2013.Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/lojas-americanas>. 
Acesso em: 6.7.2014.  
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A Hippy Chick – que contava, à época, com selo  da Associação Brasileira do 

Varejo Têxtil (ABVTEX)82 - conforme informações prestadas pelo MPT, assumiu, à 

época,  a contratação de bolivianos para costurar as peças destinadas às Lojas Americanas 

e seus representantes assinaram um TAC, mediante o qual se responsabilizaram pelo 

pagamento de R$5.000,00 por trabalhador, além de não intermediar a mão-de-obra para 

outras empresas, bem como desenvolver atividades em ambiente de trabalho que respeite 

as condições exigidas por lei, inclusive quanto à segurança. 

 

As Lojas Americanas, por seu turno, em que pese negarem sua responsabilidade 

no caso, anuíram com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em 

25 de setembro, comprometendo-se a agir de modo a evitar a reincidência de contratação 

de empresas que se utilizem de mão-de-obra análoga à de escravo. 

 

De acordo com os termos do TAC, as Lojas Americanas apenas poderão fazer 

encomendas às empresas constituídas como pessoa jurídica, cujos empregados tenham suas 

carteiras de trabalho registradas. 

 

Ademais, as Lojas Americanas deverão minutar contratos com cláusula prevendo 

o descredenciamento e devolução das peças às fornecedoras que desrespeitarem as leis 

trabalhistas quanto aos seus trabalhadores, tendo-lhe sido dados dois meses para averiguar 

as condições de seus fornecedores, a fim de cumprir as exigências do MPT, devendo 

descredenciá-los e cancelar seus pedidos, se apurada qualquer irregularidade, havendo sido 

estipulada multa de R$20.000,00 em caso de qualquer descumprimento. 

 

Vale destacar, contudo, que as Lojas Americanas, em casos similares, não foi 

condenada, sendo o que se verifica de trecho da sentença proferida pelo juiz Pablo Souza 

Rocha, no processo de n. 0010802.97.2013.5.15.0086, abaixo reproduzido: 

 

“Por último, não prospera a pretensão de responsabilidade das Lojas 
Americanas S.A pelos valores objetode condenação. Estou convencido da 
existência de verdadeiro contrato de facção entre as Lojas Americanas S.A. e a 
primeira reclamada. Nesses casos, dada a natureza de relação comercial, não 

                                                           
82 Selo este que, em tese, apenas pode ser concedido às empresas que, após serem auditadas e monitoradas, 
têm sua regularidade constatada. 
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háterceirização e, por isso, não incide a responsabilidade subsidiária da Súmula 
331 do C. TST. 
Convence-me da existência do contrato de fação a declaração da reclamante de 
que não recebia ordens diretas de preposto das Lojas Americanas, bem como a 
de que os produtos feitos eram destinados às Lojas Americanas, bem como às 
Lojas Pernambucanas e outras. Desse modo, julgo improcedente os pedidos 
formulados contra as Lojas Americanas S.A.”83 

 

 

7.4 Restoque (grupo proprietário das mascas Le Lis Blanc, BoBô, Noir e John 

John) 

 

De acordo com artigo divulgado na Folha de São Paulo84, em 18.6.2013 foi feita 

uma fiscalização pelo MTE, MPT e Receita Federal, que resultou no pagamento de 

R$600.000,00 à título de indenização aos vinte e oito trabalhadores imigrantes que 

receberam, em média, R$21.000,00 cada um.  

 

Foi constatado que, de cada dez peças costuradas por mencionados trabalhadores, 

os quais eram submetidos às jornadas de 12 a 14 horas por dia, nove eram destinadas ao 

grupo Restoque, o qual contratava as confecções Pantolex e Recoleta que, por sua vez, 

quarteirizavam os serviços. 

 

Em que pese não serem trancados, os trabalhadores afirmaram que precisam de 

autorização para sair da oficina, o que, de pronto, indica que viviam em condições 

análogas às de escravo, fato este agravado pelas condições inadequadas de moradia – os 

banheiros eram coletivos e os quartos separados por tapumes -, bem como pelo fato de 

permanecerem endividados por conta das viagens feitas até o Brasil.  

 

Mencionados trabalhadores eram submetidos ao sistema do “um terço”, de modo 

que um terço do valor da peça – que variava de R$12,00 à R$15,00, dependendo da 

complexidade – era destinado ao dono da oficina, outro terço para os gastos com moradia e 

um terço para o costureiro. 

 

                                                           
83 Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/documentos/SentencaAmericanas01.pdf>. Acesso em: 
5.7.2014. 
 
84 ROLLI, Claudia. Marca de luxo é ligada a trabalho degradante. Folha de São Paulo. Publicado 
em:27.7.2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/07/1317521-marca-de-luxo-e-
ligada-a-trabalho degradante.shtml>. Acesso em: 5.7.2014. 
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De acordo com a Repórter Brasil, os trabalhadores recebiam de R$0,20 à R$7,00 

por peça, as quais custam cerca de 150 vezes mais na loja, para o consumidor final.85 

 

A Restoque negou ter conhecimento dos fatos e, até mesmo, relacionamento com 

as empresas mencionadas nos autos de infração do MTE, contudo, firmou TAC no valor de 

R$1.000.000,00, a título de danos morais coletivos, a serem revertidos para entidades 

assistenciais, programas de capacitação profissional e prestação de serviços jurídicos a 

trabalhadores86, e se comprometeu a sanear toda a sua cadeia produtiva, auditando-a, de 

modo a contratar apenas fornecedores idôneos, cujos trabalhadores tenham carteira de 

trabalho assinada.  

 

“Durante o encontro no legislativo paulista, o diretor geral de Operações da 
Restoque, Livinston Bauermeister, se defendeu e expressou pesar e indignação 
com o flagrante de trabalho escravo em uma oficina contratada. ‘É prática da 
empresa, que trabalha no varejo de roupas e tem 4.200 empregados, o respeito 
às leis trabalhistas’, disse. A Restoque exige, desde 2011, dos fornecedores a 
assinatura de contrato prévio, que deve ser imposto também às terceirizadas. No 
caso, dois fornecedores, as oficinas Recoleta e Pantotex, desobedeceram a esta 
norma”87. 

 

De acordo com matéria veiculada na revista Exame, “as ações da Le Lis Blanc 

(LLIS3) abriram a semana em queda. Na mínima do dia, os papéis chegaram a cair 

6,44%, negociados a 5,95 reais.”88 

 

 

                                                           
85 Grife Le Lis Blanc é acusada de utilizar trabalho escravo. Publicado em: 30.7.2013. Disponível em: 
<http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/julho/grife-famosa-le-lis-blanc-e-acusada-de-
utilizar?tag=moda-e-beleza>. Acesso em: 5.7.2014. 
 
86 Le Lis Blanc firma TAC de R$ 1 mi com MPT por trabalho escravo. Migalhas. Publicado em: 22.8.2013. 
Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI184898,91041-
Le+Lis+Blanc+firma+TAC+de+R+1+mi+com+MPT+por+trabalho+escravo>. Acesso em: 5.7.2014. 
 
87 BORGES, Fernanda. Após trabalho escravo, Le Lis Blanc e Bo-Bô terão que pagar multas de R$ 1 
milhão. Publicado em: 21.8.2013. 
 Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2013/08/21/internas_economia,437710/apos-
trabalho-escravo-le-lis-blanc-e-bo-bo-terao-que-pagar-multas-de-r-1-milhao.shtml>. Acesso em: 5.7.2014. 
 
88 SOUZA, Beatriz. Mercado pune Le Lis Blanc após denúncia de trabalho escravo. Exame. 
Publicado em: 29.7.2013. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/mercado-pune-le-
lis-blanc-apos-denuncia-de-trabalho-escravo>. Acesso em: 5.7.2014. 
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7.5 GEP Indústria e Comércio (empresa que detém as marcas Luigi Bertolli, Cori e 

Emme e que pertence ao grupo que representa a grife internacional GAP no 

Brasil) 

 

Após uma fiscalização de mais de dois meses, envolvendo o MTE, MPT e a 

Receita Federal, foram resgatados, em 19.3.2013, na semana do São Paulo Fashion Week, 

28 costureiros bolivianos, submetidos às condições análogas às de escravo, os quais 

laboravam e viviam em oficina clandestina e cumpriam jornada de, ao menos, 11 horas por 

dia, recebendo de quatro a cinco Reais por peça, razão pela qual se expunham à longas 

jornadas, de modo a ganhar mais, como relatado por eles próprios. 

 

Referidos trabalhadores trabalhavam em ambiente inseguro e perigoso, na medida 

em que havia extintores de incêndio vencidos, fiação exposta e botijões de gás em locais 

inapropriados, com vários tecidos e materiais inflamáveis na linha de produção. 

 

Quanto à moradia, os trabalhadores ficavam em quartos coletivos, adaptados com 

beliches e divisórias improvisadas. Como se não bastasse, a conservação dos alimentos era 

inadequada, porquanto dividiam espaço com produtos de limpeza e ração de cachorros. 

 

Representantes da GEP, no dia seguinte à investigação, anuíram com a assinatura 

de um TAC que previa opagamento de R$450.000,00 por danos morais coletivos, 

divididos entre o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), a Superintendência Regional 

do Trabalho e Emprego de São Paulo e a uma organização da sociedade civil, que trabalhe 

com imigrantes. Ademais, cada vítima recebeu, a título de danos morais individuais, 

R$10.000,00, além de verbas rescisórias, cujos valores variavam deR$15.000,00 à 

R$20.000,00, e tiveram sua situação regularizada, dando-lhes direito ao seguro-

desemprego e registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

 

Foi identificada quarteirização, na medida em que o Grupo GEP passava seus 

pedidos à Silobay, confecção localizada no Bom Retiro, que, então, os repassava à oficina. 

 

“Para os auditores fiscais Luís Alexandre Faria e Renato Bignami e a 
procuradora do trabalho Andrea Tertuliano de Oliveira, todos presentes na 
fiscalização, não há dúvidas da responsabilidade da GEP quanto à situação 
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degradante em que foram encontrados os trabalhadores da oficina 
clandestina”89. 

 

Em nota encaminhada à imprensa, o Grupo GEP afirmou que a Silobay era 

certificada pela ABVTEX, o que indicaria sua idoneidade e aptidão para ser contratada. 

Contudo, de acordo com referida associação, a Silobay tinha apenas um certificado de 

participação. 

 

7.6 Gregory 

 

Em 15.5.2012 a grife de moda feminina Gregory recebeu 25 autos de infração 

lavrados pela SRTE/SP, concernentes aos 23 trabalhadores imigrantes bolivianos, 

indígenas Quechuas e Aymaras, resgatados em oficina na Zona Norte de São Paulo (no 

Jardim Peri), os quais eram submetidos à condições análogas às de escravo. 

 

De acordo com matéria veiculada na Repórter Brasil e na Isto É90, os 

trabalhadores resgatados, os quais foram traficados, aparentemente, tiveram sua liberdade 

cerceada, mormente por terem contraído dívidas; foram submetidos à jornadas exaustivas 

(até 16 horas por dia); laboraram em ambiente de trabalho degradante, com iluminação 

precária e cadeiras improvisadas; e receberam cerca de R$3,00 por peça. 

 

De fato, na fiscalização uma jovem costureira foi encontrada amamentando seu 

filho recém-nascido no colo, enquanto costurava um vestido de renda; foram encontrados 

armários trancados com cadeado, a fim de evitar que os trabalhadores comessem sem 

autorização, e os empregados esclareceram que, sem autorização do dono da oficina, não 

podiam sair. 

 

“Segundo os representantes do órgão que atuaram no caso, a Gregory 
desenvolve a peça, escolhe e compra o tecido, corta e entrega os cortes                                                          
prontos para os fornecedores. São dadas ainda instruções de como a peça final 

                                                           
89SANTINI, Daniel. Fiscais flagram escravidão envolvendo grupo que representa a GAP no Brasil. 
Repórter Brasil.Publicado em: 22.3.2013.Disponível em:<http://reporterbrasil.org.br/2013/03/fiscais-
flagram-escravidao-envolvendo-grupo-que-representa-a-gap-no-brasil/>. Acesso em: 7.7.2014. 
 
90 MARTINO, Natália. Escravidão sem fim. Isto É. Publicado em: 14.5.2012. Disponível em: 
<http://www.istoe.com.br/reportagens/207297_ESCRAVIDAO+SEM+FIM>. Acesso em: 6.7.2014. 
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de roupa deve ser feita, sob pena de não pagamento, caso algo esteja diferente 
do exigido pela grife”. 91 

 

Mencionada oficina, a qual também recebeu 10 autos de infração, era contratada 

pela WS Modas Ltda., sendo esta era intermediadora da Gregory, da qual retirava 60% de 

seu faturamento. 

 

A WS Modas Ltda. afirmou ter providenciado cestas básicas e assistências às 

famílias, além de ter oferecido emprego para todos os trabalhadores resgatados na 

fiscalização, oferta esta que não foi aceita. 

 

Outros dois irmãos bolivianos, expostos à condições de trabalho semelhantes, 

foram resgatados em 20.3.2012, sendo a intermediadora em questão a empresa Patrícia Su 

Hyun Ha Confecções Ltda., cujo nome fantasia era Yepe, e que também dependia 

economicamente da Gregory (80% do faturamento decorria de encomendas da grife à 

confecção).  Eles recebiam lotes de 30 peças, para serem feitas em 4 ou 5 dias, sendo que 

os tecidos já vinham cortados. 

 

Numa outra oficina, que também era contratada pela Yepe, foi resgatado um casal 

boliviano, com seis filhos. Referido casal trabalhava, em média, das 7hs às 22hs e dependia 

da venda de bolos pela mulher para se alimentar, posto que utilizavam o valor recebido 

pelas costuras para pagar seu aluguel, de R$300,00. 

 

Finalmente, em outra oficina, foram libertados oito bolivianos, os quais 

trabalhavam das 7hs30mins às 22hs, em média. 

 

Mencionada oficina trabalhava com exclusividade na produção de peças da 

Gregory e os costureiros recebiam, a título exemplificativo, R$3,00 por um vestido que 

custava R$318,00 na loja, pelo qual eram pagos R$73,00 à intermediária. 

 

De acordo com a Gregory, por comprar peças prontas dos fornecedores, não tinha 

a grife relação com mencionados trabalhadores, de modo que, em princípio, se recusou a 

                                                           
91 PYL, Bianca. Fiscalização associa Gregory à exploração de trabalho escravo.Repórter Brasil.Publicado 
em: 18.5.2012. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2012/05/fiscalizacao-associa-gregory-a-
exploracao-de-trabalho-escravo/>. Acesso em: 6.7.2014. 
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assinar TAC. Todavia, em 30.4.2013, no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos Coletivos, do TRT da 2ª Região, a grife anuiu com a assinatura do 

TAC, comprometendo-se a fiscalizar toda a cadeia produtiva, sob pena de multa diária, ao 

passo que o MPT desistiu da Ação Civil Pública, de n. 00030432420125020072, proposta 

contra aquela, como indica matéria veiculada no site do referido Tribunal92.  

 

A diretora de marketing da Gregory, Andréa Duca, afirmou que: 

 

“Seria impossível fiscalizar todos os fornecedores. Não nos cabe simplesmente 
fiscalizar todas as oficinas, no país e no mundo, que nós temos porque a gente 
não conseguiria trabalhar como varejista, que é o nosso mercado”. 93 

 

7.7 Zara 

 

Referido caso, o qual deu origem à lavratura de 48 autos de infração, sem dúvida, 

foi o que mais atraiu a atenção da mídia, tendo ocorrido em agosto de 2011. 

 

Foram resgatados 15 trabalhadores imigrantes, os quais laboravam em oficinas em 

Americana – SP, bem como em oficinas no Centro e na Zona Norte de São Paulo – capital. 

 

De acordo com matéria constante da revista Exame94, os trabalhadores resgatados 

- de origem boliviana e peruana - trabalhavam até 16 horas por dia, em ambientes 

perigosos, com fiação exposta, sem extintores, com tecidos estocados e sem 

ventilação;recebiam salários irrisórios (de R$ 274 a R$ 460)95 – os quais sofriam descontos 

por dívidas contraídas; precisavam de autorização para sair das oficinas; não havia 

                                                           
92MPT e empresa Gregory Modas firmam Termo de Ajuste de Conduta. Publicado em:10.7.2013. 
Disponível em: <http://www.trtsp.jus.br/indice-de-noticias-ultimas-noticias/4457-mpt-e-empresa-gregory-
modas-firmam-termo-de-ajuste-de-conduta>. Acesso em: 6.7.2014. 
 
93 MARTINS, Daniela. Varejistas acusam fornecedores por denúncias de trabalho escravo. Valor 
Econômico.Publicado em: 27.6.2012. Disponível em: <http://www.valor.com.br/politica/2730938/varejistas-
acusam-fornecedores-por-denuncias-de-trabalho-escravo#ixzz37TQtno9f>.  Acesso em: 6.7.2014. 
 
94 AYRES. Marcela. Como Zara e 5 grifes reagiram à acusação de trabalho escravo. Exame. 
Publicado em: 23.7.2012. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/o-que-a-zara-e-
5-grifes-fazem-mesmo-com-o-trabalho-escravo?page=2>. Acesso em: 6.7.2014 
 
95 PYL, Bianca e Hashizume, Mauricio. Roupas da Zara são fabricadas com mão de obra escrava. 
Repórter Brasil.Publicado em: 16.8.2011. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2011/08/roupas-da-
zara-sao-fabricadas-com-mao-de-obra-escrava/>. Acesso em: 5.7.2014. 
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chuveiro quente; casais e seus filhos dividiam quartos; e foi constada mão-de-obra infantil 

(de uma adolescente de 14 anos).  

 

A título exemplificativo, uma peça que, na loja, custava R$139,00, era pago pela 

intermediária AHA (SIG Indústria e Comércio de Roupas Ltda.), ao dono da oficina, o 

valor de R$7,00, dos quais R$2,00 eram entregues ao costureiro. 

 

A confecção AHA tinha 91% de sua produção destinada à Zara e, no período 

auditado, de julho de 2010 à maio de 2011, teve seu quadro de empregados reduzido de 

100 para 20 empregados,  passando de 30  para 5 costureiros. 

 

Pelos auditores fiscais do trabalho restou clara a dependência econômica da AHA 

para com a Zara, tendo sido verificado que esta determinava, inclusive, os tecidos  para 

confecção de suas roupas, cujas peças piloto eram encaminhas diretamente pela AHA à 

matriz da Zara (Inditex), na Espanha, da qual se aguardava o “OK” final para emissão de 

pedidos e recebimento de etiquetas, tudo isso mediante aprovação prévia pela gerente da 

Zara Brasil.  

 

Dos R$20.000.000,00 requeridos pelo MPT, a Zara firmou um acordo no valor de 

R$3.400.000,00, em “investimentos sociais”, ao invés dos danos morais coletivos antes 

propostos pelo órgão, tendo logrado, também, retirar a punição pretendida pelo MPT 

quanto à constatação de subcontratação, cabendo, contudo, a aplicação de multa de 

R$50.000,00 em caso de constatação de irregularidades nas oficinas que lhe prestam 

serviços. 

 

Quanto aos R$3.400.000,00, parte incumbirá a um fundo de emergência, 

administrado pela Pastoral do Migrante e pelo Centro de Apoio ao Migrante (CAMI), para 

auxiliar vítimas de trabalho escravo, parte será designada à SRTE/SP, para sua equipagem, 

e parte será destinada para viabilizar outras ações previstas no acordo. 

 

“De acordo com Luís Alexandre Faria, auditor fiscal da Superintendência 
regional do Trabalho e Emprego (SRTE/SP) que coordenou a operação que 
encontrou trabalho escravo em duas oficinas que produziam peças da Zara na 
capital paulista, o TAC pode ser considerado um divisor de águas  por prever 
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medidas de responsabilização direta. ‘Este é o único caso em que a empresa 
assume de fato toda a sua cadeia produtiva’, diz”96.   

 

Contudo, segundo o deputado Carlos Bezerra, com base em informações obtidas 

pela CPI, irregularidades trabalhistas na cadeia produtiva da marca foram observadas - 

quanto à MD Confecções Ltda. ME - após a assinatura do acordo. 

 

Vale esclarecer que as verbas rescisórias foram pagas pela AHA, alcançando a 

monta de mais de R$140.000,00, além de R$ 7.200,00, a título de contribuições 

previdenciárias e R$16.300,00, de contribuições sociais e FGTS. 

 

De se ressaltar, ainda, que referida fiscalização decorreu de outra, feita pela 

Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região (PRT-15), bem como pela Gerência 

Regional do Trabalho e Emprego (GRTE) de Campinas (SP) e pela Polícia Federal (PF). 

 

Nesse caso, 52 trabalhadores foram resgatados, dos quais a maioria vinha aliciada 

da Bolívia, sendo encontrados, contudo, cinco trabalhadores brasileiros.  

 

Referidos trabalhadores eram expostos à condições de trabalho degradantes e 

meio-ambiente de trabalho insalubre e perigoso. Em que pese haver um bebedouro, lhes 

era disponibilizado apenas um copo coletivo, característica também observada nos quartos. 

 

A intermediária de referido caso, Rhodes, tinha cerca de 70% de sua produção 

destinada à Zara, mas, de toda forma, se responsabilizou pelo pagamento das verbas 

rescisórias dos trabalhadores resgatados, após o recebimento de 30 autos de infração, que 

também a levaram a adequar o ambiente de trabalho. 

 

No que diz respeito ao caso envolvendo a Rhodes, destaca-se que o Ministério 

Público Federal (MPF) denunciou sua sócia, Rosangila Theodoro, bem, como suas 

empregadas Sonia Aparecida Campanholo e Silva Regina Fernandes Ribeiro da Costa, 

além do boliviano Narciso Atahuichy Choque, dono de uma oficina contratada pela 

                                                           
96 PYL, Bianca e SANTINI, Daniel. Acordo entre Zara e MPT descarta dano moral coletivo. Repórter 
Brasil.Publicado em: 19.12.2011. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2011/12/acordo-entre-zara-e-
mpt-descarta-dano-moral-coletivo/>. Acesso em: 5.7.2014. 
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confecção, com base nos artigos 149 e 203 do Código Penal (CP), por redução à condição 

análoga à de escravo e por frustrarem direitos assegurados pela legislação trabalhista97.  

 

Quanto à Zara, vale, ainda, destacar que sua primeira manifestação acerca dos 

casos foi no sentido de que os desconhecia e que representavam violação ao seu Código de 

Conduta, tendo apenas em 21.5.2014 admitido a existência de trabalho análogo ao de 

escravo na produção de suas peças, em depoimento à CPI do Trabalho Escravo da 

Assembléia Legislativa de SP. 

 

A sentença, prolatada pelo magistrado Álvaro Emanuel de Oliveira Simões, 

proferida em 11.4.2014, no processo de n. 0001662-91.2012.502.0003, quanto aos autos de 

infração impostos à Zara, cuja nulidade a grife pleiteou, foi no sentido de que havia 

demasiada desproporção entre o poderio econômica desta e de sua contratada, Aha, o que 

levava a crer que a Zara tinha conhecimento, anuía ou, até mesmo, determinava a 

subcontratação, sendo o pagamento de R$30.000,00 a cada trabalhador, pela Zara, outro 

indício neste sentido, bem como no de dependência da Aha para com ela. 

 

Ressaltou-se, ainda, na sentença, a redução do número de empregados da Aha, em 

80%, em movimento inversamente proporcional ao da produção destinada à Zara, bem 

como o fato de que as oficinas fiscalizadas contavam com trabalhadores em condições 

análogas às de escravo laborando exclusivamente na produção de peças da Zara, seguindo 

suas especificações na confecção das mesmas, escancarando a fraude perpetrada pelas 

empresas envolvidas, fazendo-se, pois, mister a inclusão da Zara na lista suja do MTE. 

 

Esclarece-se que a Zara recorreu e conseguiu reverter a decisão, em 30.4.2014, 

por meio de decisão proferida pela desembargadora Rilma Aparecida Hemetério, vice-

presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, deixando claro que a inclusão 

da empresa no cadastro de empregadores flagrados seja suspensa até que o processo tenha 

transitado em julgado, tendo destacado que a grife “se comprometeu a cumprir diversas 

obrigações e arcar com investimentos em prol da solução dos problemas abordados pela 

                                                           
97MPF denuncia um boliviano e três brasileiras por trabalho escravo em Americana. Publicado em: 
6.5.2014. Disponível em: <http://www.cutsp.org.br/mais-noticias/3659/mpf-denuncia-um-boliviano-e-tres-
brasileiras-por-trabalho-escravo-em-americana>.  Acesso em: 7.7.2014. 
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fiscalização” e que apresentou “documentos que demonstram sua atuação positiva no que 

tange às obrigações assumidas”98. 

 

Conforme artigo publicado por Laís Landes Monteiro, não obstante a 

disseminação negativa do caso e a recessão na Europa, foi registrado, em 2012, lucro 

recorde pelo grupo espanhol Inditex, detentor da marca Zara, que já conta com mais de seis 

mil lojas, em 86 países. No Brasil, o volume de negócios, de acordo com matéria do G1, de 

março de 2013, subiu em 16%. 99 

 

Referidos índices são apontados, também, pela Isto É Dinheiro, na edição de 

4.6.2014100, senão vejamos: 

 

“Apesar de todo bombardeio sofrido no âmbito legislativo e judiciário, a 
direção do grupo Inditex confia em reverter a situação no Brasil. Até porque, 
apesar de ser associada a um escândalo com grande potencial ofensivo, 
sobretudo à sua imagem, a empresa se mantém como queridinha dos 
investidores e analistas globais.Isso, em boa medida, se deve ao excelente 
desempenho financeiro. O grupo fechou 2013 com lucro recorde de € 2,4 
bilhões, para um faturamento global de € 16,7 bilhões, montante 5% acima do 
obtido em 2012”. 

 

Mencionada reportagem também indicou as medidas tomadas pela Zara, 

voluntariamente, para melhorar sua imagem no Brasil, sendo as que se seguem: (i) 

investimento de quatorze milhões de reais no combate ao trabalho análogo ao de escravo 

no país, em que pese o TAC prever apenas três milhões e quatrocentos mil reais; aplicação 

de três milhões de reais em programas de capacitação e formação de mão de obra, 

juntamente com ONGS, a exemplo da Fundação Fé e Alegria; auxílio ao CAMI na 

regularização de onze mil imigrantes; apoio à Secretaria Estadual de Justiça, com, 

financiamento do novo Centro de Integração de Cidadania, previsto para ser inaugurado no 

fim de 2014; parceria com a UniEthos, investindo para realização de cursos de capacitação 

                                                           
98 OJEDA, Igor. Zara admite que houve escravidão na produção de suas roupas em 2011. Repórter 
Brasil.Publicado em: 22.5.2014. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2014/05/zara-admite-que-
houve-escravidao-na-producao-de-suas-roupas-em-2011/>. Acesso em: 6.7.2014. 
 
99 MONTEIRO, Laís Landes. A RESPONSABILIDADE LEGAL E MORAL DO VAREJO TÊXTIL 
PELO MODO DE PRODUÇÃO EMPREGADO EM SUA CADEIA DE FO RNECIMENTO. Publicado 
em: 20.6.2013.Disponível em: 
<http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg9/anais/T13_2013_0037.pdf>. Acesso em: 
7.7.2014. 
 
100 FERREIRA, Rosenildo Gomes e JANKAVSKI, André. A Zara Tenta Limpar Sua Imagem. Isto é 
Dinheiro. Publicada em: 4.6.2014. N. 867. Pg. 53. 
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de fornecedores; e criação de etiqueta com QR Code, com a qual será possível, via celular, 

que o cliente verifique dados sobre onde a peça foi produzida. 

 

7.8 Collins 

 

Em 4.5.2011, por conta da negativa em firmar um TAC,após a expedição de 25 

autos de infração pela SRTE/SP, a Defensoria Pública da União (DPU) ajuizou sua 

primeira ação civil pública na Justiça do Trabalho contra a grife Collins – dona de noventa 

e duas lojas espalhadas em cinco estados do país101 -, envolvida em caso de nove 

trabalhadores (bolivianos e paraguaios) expostos a condições análogas às de escravo, com 

pedido de indenização por danos morais coletivos na monta de trezentos mil reais. 

Ademais, encaminhou ofício ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a 

fim de que fosse averiguada a concorrência desleal. 

 

Um mês depois, a Collins firmou um TAC, a fim de não pagar as multas que lhe 

foram impostas, anuindo com a fiscalização de seus prestadores de serviços. 

 

Os trabalhadores resgatados, todos em situação irregular e temendo a deportação, 

relataram que tinham cerceado seu direito de ir e vir; trabalhavam cerca de quatorze horas 

por dia; dormiam com toda a família em quartos muito pequenos; o meio ambiente era 

insalubre e perigoso, dada à ausência de janelas, fiação exposta e irregular, tecidos 

espalhados; não eram respeitadas normas básicas de ergonomia, sendo as cadeiras 

improvisadas, o barulho muito alto e a iluminação e ventilação insuficientes; os banheiros 

eram coletivos; os valores pagos aos trabalhadores era muito abaixo do piso da categoria e 

sofriam descontos pela moradia e alimentação; os refeitórios eram improvisados e a 

comida não era adequada.  

 

Marcus Vinícius Rodrigues Lima, do Ofício de Direitos Humanos e Tutela 

Coletiva da DPU/SP, responsável pela ação, destacou que a grife se vale da teoria da 

cegueira deliberada.   

 

                                                           
101 OSCAR, Naiana. A Trajetória Discreta da Collins. O Estado de São Paulo. Publicado em: 18.7.2011. 
Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-trajetoria-discreta-da-collins-imp-,746231>. 
Acesso em: 9.7.2014. 
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“De acordo com números apurados pela SRTE/SP, a Collins contratou, entre 
janeiro de 2009 a junho de 2010, 78 oficinas irregulares, que produziram mais 
de 1,8 milhão de peças, sem que qualquer empregado tivesse seu contrato de 
trabalho formalizado. A empresa teria sonegado mais de R$ 137,2 milhões em 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e aproximadamente R$ 400 
mil do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)... 
Essas unidades subcontratadas consistem normalmente em estabelecimentos 
precários e que se utilizam de mão de obra informal, por vezes em condições de 
escravidão. A SRTE/SP estima que 800 trabalhadores tenham sido prejudicados 
pelas terceirizações da empresa Collins.”102. 

 

Luís Alexandre Faria, auditor fiscal da SRTE/SP que coordenou a fiscalização, 

esclareceu que a Collins atuava de forma “pulverizada”, dividindo seus pedidos de 

produção entre seis empresas do grupo econômico liderado pelo coreano WonKyu Lee, a 

fim de dificultar sua fiscalização pelos órgãos públicos.  

 

De acordo com a mencionada reportagem do Estadão, após ser fiscalizada, a 

Collins passou por reestruturação e diminuição de abertura de lojas – foram doze em 2010 

e apenas três em 2011 -, incluindo (i) a contratação de altos executivos para os lugares de 

Lee (dono) seus filhos, (ii) o descredenciamento das oficinas irregulares e substituição por 

outras, em estados distintos, (iii) e o estudo de novo modelo de negócio, quer por 

constituição de fábrica própria, quer pela substituição modelo de produção na China. 

 

7.9 Pernambucanas 

 

Em março de 2011, a Pernambucanas recebeu 41 autos de infração do MTE, em 

caso envolvendo 16 imigrantes resgatados, em sua maioria, bolivianos, incluindo dois 

irmãos com 16 e 17 anos e uma mulher com deficiência cognitiva, que trabalhavam em 

condições análogas às de escravo.  

 

Nas oficinas,  a degradação do ambiente, jornada exaustiva de trabalho (cerca de 

60 horas semanais) e servidão por dívida foram constatadas, assim como indícios de tráfico 

de pessoas. Em um dos casos, os trabalhadores sequer tinham acesso a chuveiro com água 

quente. A remuneração média era de R$400,00 (R$0,20 a R%0,50 por peça costurada). 

 

                                                           
102 PYL, Bianca. DPU ajuíza ação contra a Collins por trabalho escravo. Repórter Brasil.Publicado em: 
10.5.2011. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2011/05/dpu-ajuiza-acao-contra-a-collins-por-
trabalho-escravo/>. Acesso em: 5.7.2014. 
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“Na época do flagrante, Luís Alexandre Faria, auditor fiscal que coordenou a 
operação, disse que a Pernambucanas não pode alegar que apenas vende – e 
não produz – peças de vestuário. ‘Os atos diretivos e empresariais são da 
Pernambucanas. É a empresa que determina a tendência, faz o controle de 
qualidade de cada peça, estipula o preço e o prazo que as peças devem ser 
entregues’", acrescentou”103. 

 

Nas palavras do Auditor Fiscal do Trabalho, Luís Alexandre Faria: 

 

"A produção é totalmente direcionada pela empresa, que só compra peças feitas 
exatamente como seu setor de desenvolvimento pede. Por isso não vale o 
argumento de que ela seria uma empresa varejista, que não pode responder pelo 
aspecto industrial da produção".104 

 

Já que a Pernambucanas discordou do TAC proposto pelo Ministério Público do 

Trabalho, no sentido de pagar cinco milhões de reais e se comprometer a fiscalizar sua 

cadeia produtiva, após quatro audiências frustradas, o parquet ajuizou a primeira ação civil 

pública sobre trabalho escravo urbano, como informado pela Procuradora do Trabalho da 

2ª Região, Valdirene de Assis.105A audiência da referida ação civil pública foi designada 

para 6.6.2014. 

 

Referida recusa na assinatura do TAC, pela Pernambucanas, se deve ao fato de 

que o fornecedor responsável pelas subcontratadas assumiu a culpa perante as autoridades. 

 

“Em nota, a Casas Pernambucanas afirmou que ‘jamais deixou de preocupar-se 
com as questões sociais e em especial com as práticas adotadas por seus 
fornecedores”. A empresa diz que inseriu, no contrato que regula sua relação 
com os fornecedores, em 2003, uma cláusula em que ‘textualmente, proíbe a 
adoção, pelos fornecedores, de quaisquer práticas trabalhistas que não estejam 
de acordo com a legislação brasileira e com as Convenções firmadas no âmbito 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT)’. 
A rede varejista também alega que os fornecedores ‘provêm mercadorias e não 
serviços, como tenta fazer crer a autoridade, que deseja caracterizar a empresa, 
tradicional varejista há mais de um século em atividade, como empresa 
industrial’. O texto diz ainda que a Casas Pernambucanas ofereceu ao 
Ministério Público do Trabalho total apoio ao programa de combate ao 

                                                           
103 PYL, Bianca. MPT processa Pernambucanas e pede R$ 5 milhões por exploração de escravos. 
Repórter Brasil. Publicado em: 9.3.2012. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2012/03/mpt-processa-
pernambucanas-e-pede-r-5-milhoes-por-exploracao-de-escravos/>. Acesso em: 15.7.2014. 
 
104 AYRES. Marcela. Como Zara e 5 grifes reagiram à acusação de trabalho escravo. 
Exame.Publicado em: 23.7.2012. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/o-que-a-
zara-e-5-grifes-fazem-mesmo-com-o-trabalho-escravo?page=2>. Acesso em: 6.7.2014 
 
105 GAZZONI, Marina. Pernambucanas é processada por trabalho escravo. O Estado de São Paulo. 
Publicado em: 10.3.2012. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pernambucanas-e-
processada-por-trabalho-escravo,105627e>. Acesso em: 15.7.2014. 
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trabalho infantil degradante ou análogo à escravidão que o órgão desenvolve e 
que optou por discutir a questão no Poder Judiciário ‘a fim de manter íntegro o 
seu entendimento dos fatos’.”106 

 

7.10 775 

 

O caso da grife 775, que recebeu 23 autos de infração, se trata do primeiro no qual 

as fiscalizações do MTE resultaram no resgate de trabalhadores reduzidos a condições 

análogas às de escravo no meio urbano. 

 

Em agosto de 2011 foram resgatadas duas bolivianas, que tiverem seu direito de ir 

e vir cerceados, sob ameaças de deportação; eram submetidas à coerção e violência moral, 

para trabalharem intensamente; recebiam remuneração irrisória (em torno de R$200,00); 

eram submetidas a longas e extenuantes jornadas de trabalho (cerca de quinze horas); e 

trabalhavam e residiam em condições precárias (os banhos de água fria eram tomados em 

duplas, em cinco minutos; as instalações elétricas eram clandestinas; não havia extintores 

de incêndio; e não era observado um padrão mínimo de higiene). 

  

“Segundo relato das vítimas que trabalharam no estabelecimento improvisado, 
precário e apertado de Mario Hilari Condori, apenas peças da 775 foram por 
elas costuradas durante o período em que lá estiveram. A oficina era uma das 
subcontratadas da intermediária W&J Confecções Ltda. que, apenas 
formalmente, mantinha um contrato de licenciamento de aparências com a Sete 
Sete Cinco Confecções Ltda. Não por acaso, a W&J tem como sócia Ivaneide 
Gomes dos Santos, que foi funcionária da Induvest, empresa-mãe da 775 
durante a década de 1990”107. 

 

Vale destacar que, antes do resgate, a Polícia Federal havia autuado as bolivianas 

em R$827,00 e lhes foram dados oito dias para sair do Brasil, sob pena de deportação, o 

que indica que a situação de tráfico de pessoas não foi observada de pronto. 

 

                                                           
106 Rede varejista é denunciada por trabalho análogo à escravidão. Terra. Publicado em: 9.3.2012. 
Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/rede-varejista-e-denunciada-por-trabalho-analogo-a-
scravidao,48badc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 8.7.2014. 
 
107 PYL, Bianca e Hashizume, Maurício. Costureiras são resgatadas de escravidão em ação inédita. 
Repórter Brasil. Publicação em: 17.11.2010. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2010/11/costureiras-
sao-resgatadas-de-escravidao-em-acao-inedita/>. Acesso em: 9.7.2014. 
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Foi determinada a responsabilização da Sete Sete Cinco Confecções Ltda. pelas 

bolivianas resgatadas as quais tiveram suas CTPS anotadas e receberam verbas rescisórias 

que ultrapassaram vinte e cinco mil reais, além de dois mil reais, a título de danos morais 

individuais. 

 

Embora a principal atividade econômica da Sete Sete Cinco Confecções Ltda. seja 

"confecção e comércio de confecções" e ter, no passado, empregado 200 pessoas, a 

empresa admitiu à SRTE/SP que apenas fabrica jeans, sendo que as demais peças da grife 

ficam à cargo de outras quatro empresas licenciadas. Destaca-se, inclusive, que a W&J 

Confecções Ltda. sequer tinha costureiros registrados, porquanto se utilizava do recurso da 

subcontratação. 

 

7.11 Marisa 

 

A SRTE/SP encaminhou à Marisa, em março de 2010, 43 autos de infração que 

previam o pagamento de seiscentos e trinta e três mil e seiscentos reais – dos quais 

trezentos e noventa e quatro mil reais se referem à Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

 

Foram encontrados, na fiscalização, 16 bolivianos, dentre os quais havia um 

menor de idade, e um jovem peruano, trabalhando em condições análogas às de escravo. 

Aparentemente, referidos trabalhadores foram também vítimas de tráfico de pessoas. 

 

Tais imigrantes contraíram dívidas com viagem até o Brasil, as quais eram 

descontadas de suas remunerações, que oscilavam em torno de R$202,00 e R$247,00. 

 

Foram encontradas crianças no ambiente de trabalho, o qual não possuía cadeiras 

adequadas, havia risco de incêndio e acidentes, os extintores estavam vencidos e as 

jornadas eram, em média, de 14 horas diárias. O quarto era dividido entre sete pessoas e se 

encontrava em péssimas condições, com infiltrações, umidade e mau cheiro, situação esta 

também observada no banheiro. 

 

“Na avaliação da médica e auditora fiscal Teresinha Aparecida Dias Ramos, 
que também fez parte da comitiva e checou até a receita médica de uma das 
trabalhadoras com doença de pele, as vítimas do trabalho escravo na oficina de 
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costura CSV estavam expostas a distúrbios respiratórios, problemas 
ergonômicos, e justamente a enfermidades dermatológicas, além das condições 
psicossociais indesejáveis, por causa do medo constante”.108 

 

Na fiscalização, foi apurado que as empresas Dranys Confecções Ltda., Elle Sete 

Confecções Ltda. e Gerson Cesar de Almeida Confecções ME. eram contratadas pela 

Marisa e repassavam os pedidos para a oficina Comércio e Roupas CSV Ltda. 

 

Segundo os Auditores do Trabalho, os desenhos de peças apreendidos, as 

mensagens eletrônicas, com instruções expressas da Marisa, e o relatório de controle de 

recusas de peças (por problemas de costura e no zíper) da Dranys para a Marisa foram 

suficientes para demonstrar sua ingerência quanto a toda a cadeia produtiva, o que restou 

ainda mais evidente mediante a constatação de que 94,5% do faturamento da Dranys, entre 

2009 e 2010, se deu por conta dos pedidos da Marisa e que o oficinista, por sua vez, 

dependia de vales das três interpostas para se manter e pagar contas básicas, como de 

aluguel. 

 

“Caracterizadas como ‘pseudoempresas interpostas’ pela fiscalização, as 
fornecedoras Dranys/Gerson de Almeida/Elle Sete funcionam, na visão dos 
auditores, ‘como verdadeiras células de produção da empresa Marisa Lojas S/A, 
todas interligadas em rede por contratos simulando prestação de serviço, mas 
que, na realidade, encobertam nítida relação de emprego entre todos os obreiros 
das empresas interpostas e a empresa autuada”. 109 

 

De acordo com Roberto Sampaio, diretor comercial da Marisa, após o flagrante 

verificou-se a ineficiência do monitoramento feito pela empresa anteriormente, de modo 

que alteraram as regras de suas vistorias, para fazê-las sem prévio aviso110. 

 

O julgamento do Recurso Ordinário da AGU foi designado para 17.7.2014, tendo 

a sentença de autoria da magistrada Andréa Grossmann, publicada no processo de n. 

00018753920125020087, sido no sentido de absolvição da Marisa e anulação dos autos de 

infração, conforme trechos destacados abaixo: 

                                                           
108 HASHIZUME, Maurício. Escravidão é flagrada em oficina de costura ligada à Marisa. Repórter 
Brasil. Publicado em: 17.3.2010. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2010/03/escravidao-e-flagrada-
em-oficina-de-costura-ligada-a-marisa/>. Acesso em: 8.7.2014. 
 
109 Idem. 
 
110 MARTINS, Daniela. Varejistas acusam fornecedores por denúncias de trabalho escravo. Valor 
Econômico.Publicado em: 27.6.2012. Disponível em: <http://www.valor.com.br/politica/2730938/varejistas-
acusam-fornecedores-por-denuncias-de-trabalho-escravo#ixzz37TQtno9f>.  Acesso em: 6.7.2014. 
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“...uma vez alegado pela empresaa existência de contrato de prestação de 
serviços comempresa diversa, a eventual fraude contratual eexistência de liame 
laboral somente pode ser declaradapela Justiça do Trabalho... 
Observe-se que de tais depoimentos não seconstata a existência de contrato de 
trabalho ouprestação de serviços firmado diretamente entre osestrangeiros e a 
empresa autora, mas tão somente o fatode que esta se utilizava de empresas 
terceirizadas para elaboração do vestuário destinado à venda em seus 
estabelecimentos comerciais.  
Tal fato, por si só, não caracteriza a responsabilidade direta da autora com 
relação a tais trabalhadores, mesmo porque o contrato de trabalho é 
personalíssimo e, na qualidade de obrigação de fazer,só é cabível às partes 
contratantes... 
Eventual nulidade dessa relação jurídica só seria cabível após o trânsito em 
julgado de ação judicial interposta especificamente para esse fim... 
No caso em comento, o fiscal do trabalho extrapolou a sua competência de 
fiscalização ao considerar a relação de terceirização como se de emprego fosse, 
em total afronta à legislação laboral,tendo em vista o artigo 442 acima 
mencionado... 
Da leitura do arrazoado do Sr. Fiscal, apreende-se que emitiu verdadeiro juízo 
de valor sobre a situação fática dos trabalhadores, o que refoge totalmente à 
sua competência, por configurar atividade jurisdicional, afeta exclusivamente ao 
Poder Judiciário... 
Há que se ponderar que a atitude tomada, deforma unilateral,pelo Sr. Fiscal, 
que ocasionou na condenação da empresa, não pode ser tida por constitucional, 
por implicar suporte parcial de antecipação de penalidade, o que se admite 
somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória (art.5°, LVII)... 
Ante o exposto, é de rigor a procedência dos pedidos formulados às fls. 52, de 
modo a declarar nulos os Autos de Infração de números...” 

 

Em matéria veiculada na Exame, Luís Alexandre Faria, coordenador do grupo de 

fiscalização do Ministério do Trabalho em São Paulo, afirmou que, após assinatura de 

TAC e monitoramento das empresas cadastradas – sendo que 70 foram descredenciadas, 

surgiram dois mil empregos na Marisa. 

 

“Agora, toda a produção é rastreada por nota fiscal, permitindo o controle 
sobre o local da produção de cada peça. À EXAME.com a empresa afastou ter 
responsabilidade jurídica sobre as falhas encontradas, mas disse que, ainda 
assim, achou que deveria ‘tomar medidas inerentes às boas práticas de 
responsabilidade social, aprimorando as auditorias’. Quanto à contratação dos 
funcionários, no entanto, a varejista informou que aumentou o seu quadro em 
função da inauguração de novas lojas e da necessidade de incrementar a equipe 
de vendas, pois é uma empresa que ‘compra e vende roupas prontas, e não as 
fabrica’".111 

 

 

 

                                                           
111 AYRES. Marcela. Como Zara e 5 grifes reagiram à acusação de trabalho escravo. Exame. 
Publicado em: 23.7.2012. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/o-que-a-zara-e-
5-grifes-fazem-mesmo-com-o-trabalho-escravo?page=2>. Acesso em: 6.7.2014 
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7.12 C&A 

 

A grife, de origem holandesa, foi a primeira a ser alertada, pelo MPT, acerca de 

trabalhadores imigrantes, em condições análogas às de escravo, na cadeia produtiva, em 

2006. 

 

Tal alerta partiu de uma fiscalização, na qual foram encontradas etiquetas da C&A 

em oficinas irregulares. 

 

Em que pese não ter sido autuada, a grife, espontaneamente, adotou medidas 

comumente negociadas em TACs, tendo (i) atualizado seu código de conduta, no sentido 

de indicar aos seus fornecedores o risco de suspensão, em caso de subcontratação; 

contratou a empresa de Socam (Organização de Serviço para Gestão de Auditorias de 

Conformidade), a qual fez mais de 9.500 inspeções, valendo destacar que o Monitoramento 

na Cadeia de Fornecimento foi desenvolvido em parceria com o Instituto Ethos;destinou, 

apenas em 2011, R$2.400.000,00 ao programa; cortou, pela metade, o número de 

fornecedores, saindo de 556, em 2009, para 274, em 2011, sendo que eles devem ter o selo 

da ABVTEX; e foi a primeira do setor a assinar o Pacto Nacional pela Erradicação do 

Trabalho Escravo(iniciativa da sociedade civil, que tem por escopo a implementação de 

meios inibidores de comercialização de produtos frutos de trabalho análogo ao de escravo). 

 

Destacam-se, abaixo, os compromissos constantes do referido Pacto: 

  
“1. Definir metas específicas para a regularização das relações de trabalho 
nessas cadeias produtivas, o que implica a formalização das relações de 
emprego pelos produtores e fornecedores, no cumprimento de todas as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias e em ações preventivas referentes à 
saúde e à segurança dos trabalhadores. 
2. Definir restrições comerciais àquelas empresas e/ou pessoas identificadas na 
cadeia produtiva que se utilizem de condições degradantes de trabalho 
associadas a práticas que caracterizam escravidão. 
3. Apoiar ações de reintegração social e produtiva dos trabalhadores que ainda 
se encontrem em relações de trabalho degradantes ou indignas, garantindo a 
eles oportunidades de superação da sua situação de exclusão social, em 
parceria com as diferentes esferas de governo e organizações sem fins 
lucrativos. 
4. Apoiar ações de informação aos trabalhadores vulneráveis ao aliciamento de 
mão de obra escrava, assim como campanhas de prevenção contra a escravidão 
destinadas à sociedade. 
5. Apoiar ações, em parceria com entidades públicas e privadas, no sentido de 
propiciar treinamento e aperfeiçoamento profissional aos trabalhadores 
libertados. 
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6. Apoiar ações de combate à sonegação de impostos e à pirataria. 
7. Apoiar e debater propostas que subsidiem e demandem a implementação pelo 
Poder Público das ações previstas no Plano Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Escravo. 
8. Monitorar a implementação das ações descritas acima e o alcance das metas 
propostas, tornando públicos os resultados desse esforço conjunto. 
9. Sistematizar e divulgar a experiência, de forma que promova a multiplicação 
de ações que possam contribuir para o fim da exploração do trabalho 
degradante e do trabalho escravo em todas as suas formas, no Brasil e em 
outros países. 
10.Avaliar, completado um ano da celebração deste termo, os resultados da 
implementação das políticas e ações previstas neste Pacto”112.  

                                                           
112 Disponível em: <http://www.cea.com.br/sobre-a-cea/fornecedores/pacto>. Acesso em: 9.7.2014. 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DO DUMPING SOCIAL 
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Dumping é uma palavra da língua inglesa, derivada do termo dump, que pode ser 

traduzido como “jogar fora”, “abandonar”113. 

 

O termo dumping é usado, em termos comerciais, mormente no âmbito 

internacional, a fim de designar práticas de mercado de disponibilizar produtos com custos 

abaixo da média, visando eliminar a concorrência e aumentar as quotas de mercado.  

 

De fato, pelo ângulo econômico, dumping é a expressão utilizada para fazer 

referência a um tipo de concorrência desleal, perpetrada mediante práticas abusivas, 

conforme indica o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (1947)114, com o escopo de 

eliminar a concorrência. 

 

De acordo com a Organização Mundial de Comércio (OMC)115: 

 

“¿Qué es el dumping? 
El dumping es, en general, una situación de discriminación internacional de 
precios: el precio de un producto, cuando se vende en el país importador, es 
inferior al precio a que se vende ese producto en el mercado del país 
exportador. Así pues, en el más sencillo de los casos, el dumping se determina 
simplemente comparando los precios en dos mercados. Ahora bien, en raras 
ocasiones es tan simple la situación, si es que lo es alguna vez, y en la mayoría 
de los casos es necesario emprender una serie de análisis complejos para 
determinar el precio apropiado en el mercado del país exportador (al que se 
llama “valor normal”) y el precio apropiado en el mercado del país importador 
(al que se llama “precio de exportación”) con el fin de poder realizar una 
comparación adecuada... 
 
El Acuerdo de la Ronda Uruguay     
Principios fundamentales  
El Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo 
Antidumping) define el dumping como la introducción de un producto en el 
mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal. En virtud del 
artículo VI del GATT de 1994 y del Acuerdo Antidumping, los Miembros de la 
OMC pueden establecer medidas antidumping si, tras realizar la 
correspondiente investigación de conformidad con las disposiciones del 
Acuerdo, se formula una determinación en el sentido de que a) se está 
practicando el dumping, b) la rama de producción nacional que produce el 
producto similar en el país importador está sufriendo un daño importante y c) 
existe una relación causal entre ambos hechos. Además de las normas 
sustantivas que rigen la determinación de la existencia de dumping, daño y 

                                                           
113 Disponível em: <http://www.wordreference.com/enpt/dump>. Acesso em 8.7.2014.  
 
114 Disponível em: < http://www.mdic.gov.br/arquivo/secex/omc/acordos/gatt47port.pdf>. Acesso em: 
8.7.2014. 
 
115 Disponível em: < http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm>. Acesso em: 9.7.2014. 
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relación causal, el Acuerdo establece normas detalladas de procedimiento sobre 
la iniciación y el desarrollo de las investigaciones, el establecimiento de 
medidas y la duración de esas medidas y su examen.” 

 

Com o aumento do ritmo das trocas e a complexidade das práticas comerciais no 

mercado externo, ampliou-se o conceito de dumping descrito acima, para abarcar novas 

derivações.  

 

De fato, dumping social pode ser definido como: 

 

“A expressão dumping provém do verbo inglês dump, significando desfazer-se 
de algo e depositá-lo em determinado local, como se fosse lixo. No mercado 
internacional uma empresa executa dumping quando: (a) detém certo poder de 
estipular preço de seu produto no mercado local (empresa em concorrência 
imperfeita); e (b) perspectiva de aumentar o lucro por meio de venda no 
mercado internacional. Essa empresa, então, vende no mercado externo seu 
produto a preço inferior ao vendido no mercado local, provocando elevada 
perda de bem-estar ao consumidor nacional, porque os residentes locais não 
conseguem comprar o produto a ser vendido no estrangeiro.”  

116 
 

Ari Possidonio Beltran117, ao discorrer sobre o dumping social, assevera que este 

decorre do impacto da integração econômica sobre as relações de trabalho, traduzindo-se 

em lamentável violação aos direitos sociais, decorrente do pagamento de salários muito 

baixos, como forma das empresas reduzirem seus custos e se manterem competitivas. 

 

Nessa esteira, Adilson Rodrigues Pires118 assevera que: 

 

“O dumping social tem como característica a venda incentivada pelo baixo nível 
salarial vigente, bem como pela escassa assistência social colocada à disposição 
do trabalhador no país de exportação. Referidos fatores impulsionam comércio 
internacional, na medida em que contribuem para diminuir os custos de 
produção.”. 

  

Como no dumping comercial, no dumping social se vislumbra a concorrência 

desleal, porém, consubstanciada no fato do empresário se utilizar, com frequência e 

propositalmente, do desrespeito à legislação trabalhista e, consequentemente, da sonegação 
                                                           
116 FRAHM Catarina; VILLATORE Marco Antônio César. Dumping social e o Direito do Trabalho. 
Disponível em: <http://www.scribd.com> . Acesso em: 30 jun. 2011 
 
117 BELTRAN, Ari Posidônio. Os impactos da integração econômica no direito dos trabalhadores, 
globalização e direitos sociais. São Paulo: Ltr, 1998. p. 83. 
 
118 PIRES, Adilson Rodrigues. Práticas abusivas no comércio internacional. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 188. 
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de direitos sociais, como meio de redução de custos, de modo que possa oferecer o seu 

produto ou seu serviço com preço abaixo do mercado, prejudicando seus concorrentes.  

 

Jorge Luiz Souto Maior, Ranulio Mendes e Valdete Souto Severo119, lembram 

que: 

 

“O dano social, portanto, é gênero do qual derivam as espécies; dano moral 
coletivo, que tem natureza jurídica de dano extrapatrimonial coletivo causado 
pelo ato ilícito; e o ‘dumping social’, que tem natureza jurídica de dano material 
coletivo (mensurável ou não), ocasionado também por ato ilícito, sendo, pois, 
perfeitamente cumuláveis, ainda que derivados do mesmo ato. 
 
No âmbito das relações de trabalho, o ‘dumping social’ poderia ser 
compreendido pela obtenção de lucros excessivos pelo empregador que, através 
de medidas reiteradas e contumazes, suprime direitos dos trabalhadores e 
investe pouco em melhorias das condições de trabalho, com o fito de obter mais 
lucro com isso, oferecer produtos com preços bem inferiores no mercado às 
custas da exploração da mão de obra. 
 
Neste contexto, se do lado empresarial a empresa se sobressai, por outro lado, 
ela explora e deixa de oferecer condições dignas de trabalho, causando danos e 
prejuízos à sociedade ensejando a indenização por ‘dumping social’, com 
fundamento nos arts. 186, 187, 404, parágrafo único, e 927, todos do Código 
Civil e arts. 652, d, e 832, §1º, da CLT”. 

 

Tem-se o Código Antidumping, da OMC, como o documento que contém regras e 

punições relacionadas à concorrência desleal, valendo ressaltar que não há, no 

ordenamento jurídico trabalhista brasileiro, qualquer norma acerca do dumping social, 

sendo o Enunciado de n. 4, aprovado na 1ª Jornada de Direito Material e Processual na 

Justiça do Trabalho, realizada em novembro de 2007, na sede do TST, cujos termos 

seguem abaixo, o que mais se aproxima de uma “regularização” sobre o tema: 

 

“‘DUMPING SOCIAL’. DANO À SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO 
SUPLEMENTAR. As agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos 
trabalhistas geram um dano à sociedade, pois com tal prática desconsidera-se, 
propositalmente, a estrutura do Estado social e do próprio modelo capitalista 
com a obtenção de vantagem indevida perante a concorrência. A prática, 
portanto, reflete o conhecido “dumping social”, motivando a necessária reação 
do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura ato 
ilícito, por exercício abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e 
sociais, nos exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Encontra-se 
no art. 404, parágrafo único do Código Civil, o fundamento de ordem positiva 
para impingir ao agressor contumaz uma indenização suplementar, como, aliás, 
já previam os artigos 652, “d”, e 832, § 1º, da CLT. “ 120 

                                                           
119 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz e outros. Dumping Social nas Relações de Trabalho. São Paulo: LTR, 
2012. pp. 20 e 44. 
 
120 Disponível em:  
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Ainda, vale lembrar que, em que pese a expressão dumping social ter sido 

empregada, anteriormente, para fazer referência aos atos de concorrência desleal no âmbito 

internacional, mediante a retirada de direitos básicos por determinados países, em relação 

aos observados por outros, conforme ditames das Declarações Internacionais de Direito, 

também é possível falar-se em  dumping social no âmbito interno. 

 

A sujeição de trabalhadores à jornadas de trabalho extenuantes e condições de 

trabalho degradantes, mediante o pagamento de valores abaixo do legalmente permitido e, 

em casos mais graves, até mesmo a utilização de mão-de-obra infantil, são exemplos 

concretos do que se configura o dumping social, que visa, em última análise, pela 

diminuição de custos na produção, o aumento de vendas e de exportações. 

 

O dumping social não só causa prejuízos diretos aos trabalhadores como, também, 

fortalece o desrespeito aos direitos trabalhistas, implicando na miséria e na pobreza, dando 

azo, ainda, à marginalização e à exclusão social das classes menos favorecidas. 

 

A impossibilidade de livre associação e sindicalização, diferentes formas de 

discriminação aos trabalhadores, a submissão à trabalhos forçados e a utilização de 

trabalho infantil, que causam verdadeiro repúdio da população, indicam a falta de 

efetividade dos direitos sociais e econômicos. 

 

De fato, as diferenças brutais das leis trabalhistas em distintos países ao redor do 

mundo e suas consequências para o comércio exterior, dada à globalização, merecem a 

atenção de todos, mormente pelo alto índice de desemprego e pela violação aos valores 

morais e direitos humanos mais básicos, decorrentes do alcance de vantagens 

mercadológicas por conta da utilização de trabalhadores vulneráveis em condições de 

trabalho subumanas. 

 

Quanto à globalização, Rodolfo Pamplona Filho, afirmar se tratar de “um 

processo provocado pelo alto desenvolvimento tecnológico, determinante da crescente 

                                                                                                                                                                                

< http://www.conjur.com.br/2008-jan-28/enunciados_anamatra_mostram_tendencias_juizes?pagina=2>. 
Acesso em: 8.7.2014 
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interinfluência das economias e integração dos mercados mundiais de produção e 

consumo”.121 

 

Como reflexo da globalização e do desemprego estrutural, dados os avanços 

tecnológicos, tem-se o aumento dos empregos informais e a diminuição da remuneração 

dos trabalhadores. Tal consequência é claramente agravada pelo neoliberalismo, segundo o 

qual o Estado deve se eximir de atuar em questões trabalhistas, as quais seriam reguladas 

por fatores econômicos, notadamente pela lei da oferta e da procura, que estabeleceria a 

remuneração devida aos trabalhadores e sua contratação. 

 

A globalização da economia jogou luz na contraposição de intuitos antagônicos, a 

saber: a manutenção de empregos e a melhoria das condições de trabalho. Tal disparidade 

de interesses evidencia a tendência de vários trabalhadores a deixarem de exigir condições 

de trabalho e remuneração adequada para, ao menos, manterem seus empregos. Referida 

tendência é visível até mesmo nas atitudes tomadas por determinados governos que, para 

garantir sua manutenção no mercado e terem vantagens comerciais, pelo baixo custo de 

seus produtos, decorrentes da diminuição de custos trabalhistas, fazem “vistas grossas” ao 

desrespeito de normas internacionais ou, até mesmo, internas, de proteção aos direitos 

humanos. 

 

Quanto ao tema, socorre-se, novamente, da lição de Jorge Luiz Souto Maior, 

Ranulio Mendes e Valdete Souto Severo, ao afirmarem que: 

 

“O grande trunfo do neoliberalismo, que o faz bem sucedido na sua 
implementação da política da banalização da injustiça social é a precarização 
do trabalho, que se dá através da competição por um lugar no mercado de 
trabalho. 
 
O neoliberalismo envolve, pois, o darwinismo social, a banalização do mal e o 
holocausto dos trabalhadores. No neoliberalismo, o lucro e o poderio 
econômico são os objetivos. O econômico controla o poder político.”122 

 

                                                           
121 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. A Nova Face do Direito do Trabalho e a Globalização. In: Revista 
Nacional de Direito do Trabalho, v.58, Ribeirão Preto: Nacional de Direito, ano 6, pp.57-62, fev.2003. 
 
122 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz e outros. Op. Cit., p. 32. 
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Todavia, em que pese o regime da livre iniciativa vigente, em respeito à 

democracia e à ordem jurídica, há que se responsabilizar as empresas que lesionam 

trabalhadores e sua concorrência, ao desrespeitar direitos fundamentais. 

 

Alberto do Amaral Júnior123 assevera que os países da União Européia e os EUA 

têm acusado diversos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento da prática de 

dumping social, porquanto não observam os mais elementares Direitos Trabalhistas, com 

vistas à competição externa, ao passo que reduzem os custos produtivos, na medida em que 

pagam valores irrisórios aos trabalhadores. Assim, referidos países estabelecem barreiras 

protecionistas à exportação de produtos de países em desenvolvimento, levando à pauta a 

discussão acerca da “cláusula social”. 

 

Aliás, quanto ao tema, vale mencionar a recente Recomendação da OIT, de junho 

de 2014, à Convenção 29, a qual prevê, quanto à prevenção, em seu art. 3º, “j”, que: 

 
“3. Members should take preventive measures that include:  
 
(j) in giving effect to their obligations under the Convention to suppress forced 
or compulsory labour, providing guidance and support to employers and 
businesses to take effective measures to identify, prevent, mitigate and account 
for how they address the risks of forced or compulsory labour in their operations 
or in products, services or operations to which they may be directly linked.”124 

 

Nas palavras de Jorge Luiz Souto Maior: 

 

“...Isto implica, portanto, dano a outros empregadores que cumprem a 
legislação trabalhista, ou que, de certo modo, se vêem forçados a agir da mesma 
forma. Resultando a precarização completa das relações sociais, que se baseiam 
na lógica do capitalismo de produção.”125 

                                                           
123 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Direitos Humanos e Comércio Internacional: Reflexões sobre a 
“cláusula social”. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67444/70054>.  Acesso 
em: 26.6.2014. 
 
124  Tradução livre: “3. Membros devem tomar medidas preventivas que incluam: (j) dar força às suas 
obrigações estipuladas na Convenção para suprimir o trabalho forçado ou compulsório, provendo 
orientação e auxílio aos empregadores  e negócios a fim de tomarem medidas efetivas para identificar, 
prevenir, mitigar e considerar como lidam com os riscos de trabalho forçado ou compulsório em suas 
operações ou seus produtos, serviços ou operações às quais eles possam estar diretamente ligados”. 
Disponível em:  
<http://portal.mpt.gov.br/wps/wcm/connect/e9196d0044554aa98204ba4e99bf3f3b/RECOMENDACAO_Eng
lish.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em 10.7.2014.  
 
125 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O Dano Social e Sua Reparação. vol. 71, nº 11, Novembro de 2007 
Revista LTr. 71-11/1317. Disponível em:  
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Assim, vale mencionar o entendimento do Banco Mundial, do FMI e do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no sentido de concessão de créditos aos 

países em desenvolvimento apenas mediante o respeito aos Direitos Humanos.  

 

“No plano acadêmico, Daniel S. Ehrenberg sugere a criação de um regime 
multilateral que reúna a participação conjunta da OIT e do GATT-OMC para 
prevenir e reprimir a violação dos Direitos Trabalhistas que interferem no 
comércio internacional. A OIT concorreria com a competência alcançada nas 
áreas da cooperação técnica e da supervisão, ao passo que a OMC contribuiria 
com a experiência obtida em matéria de práticas desleais de comercio e com seu 
sofisticado sistema de solução de controvérsias, além do respectivo 
procedimento de implementação das decisões adotadas”. 126 

 

A aplicação das contramedidas e sanções teriam, então, lugar em situações 

extremas, intensificando-se no decorrer do tempo.  

 

Nota-se, entretanto, que referida ideia não encontra respaldo internacional, 

porquanto muitos dos países que integram as organizações internacionais estão em 

desenvolvimento e, assim, não têm interesse em ver a OMC verificando descumprimento 

às leis trabalhistas. 

 

D’outra banda, tampouco cabe falar sobre a intervenção da OIT, porquanto seus 

atos constitutivos proíbem o emprego de força armada, bem como a aplicação de sanções 

econômicas aos Estados que desrespeitem suas decisões, de modo que não há forma de se 

fazer cumpri-las, havendo que se contar com a vontade dos países, o que limita sua força. 

 

Há, portanto, que se conscientizar a população para que adote práticas de 

consumo responsáveis, dando preferência às empresas que respeitam os direitos dos 

trabalhadores e mantém a ética profissional na produção dos bens que põem à venda. 

 

“Querer para todos o que queremos para nós mesmos é reconhecer a condição 
do Outro como parte do que sou enquanto ser social. Por isso, Kant afirma que 

                                                                                                                                                                                

<http://www.calvo.pro.br/media/file/colaboradores/jorge_luiz_souto_maior/jorge_luiz_souto_maior_o_dano
_moral.pdf>.  Acesso em: 8.7.2014. 
 
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz e outros. Dumping Social nas Relações de Trabalho. São Paulo: LTR, 2012. 
p. 27. 
 
126 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Op. Cit., p. 17. 
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‘essência da autonomia privada é sua função autolegisladora.  Cumprir a lei da 
qual se é autor é o núcleo chave da concepção de liberdade como autonomia’, o 
que também podemos caracterizar como não desejar nem permitir que os outros 
sejam submetidos ao que não queremos para nós mesmos”.127 

  

Diversas empresas, de renome, habitualmente figuram como rés em ações na 

Justiça do Trabalho, por desrespeitarem, de modo contumaz, os direitos mais elementares 

dos trabalhadores, a fim de obterem vantagem econômica, recorrendo-se à subterfúgios 

como terceirizações irregulares, contratação de pessoas jurídicas de fachada, entre outros, 

haja vista ser de cerca de 50%, dentre o número de trabalhadores dispensados, os que 

entram com Reclamação Trabalhista, sendo que contam, ainda, com o prazo prescricional 

de dois anos para reclamar os últimos cinco, o que lhes motiva a infringir a lei e, em última 

análise, fazer acordos abaixo dos valores realmente devidos. 

 

Referidas empresas, adotando práticas ilegais, ferem não só os direitos dos 

trabalhadores, como prejudicam a concorrência seguidora das leis, reclamando a atuação 

no Judiciário, a fim de coibir e reprimir mencionadas atitudes tendentes à desconsideração 

de direitos fundamentais. 

 

É assim que, com fulcro na teoria norte-americana dos punitive damages, tem o 

Judiciário aplicado sanções às empresas que praticam danos sociais, mormente baseando-

se no art. 404 do Código Civil128, culminando em indenizações por danos morais coletivos 

(pugnados pelo MPT e pelos sindicatos) e por dumping social, ante à repercussão social 

pelo desrespeito aos direitos fundamentais e, no caso do Direito do Trabalho, de cunho 

alimentar, além de indenizações individualmente devidas aos trabalhadores cujos direitos 

foram violados, a fim de coibir e desestimular a reiteração de tais práticas ilegais. 

 

“No aspecto da reparação, o tema em questão atrai a aplicação do provimento 
jurisdicional denominado na experiência americana de fluid recovery ou 
ressarcimento fluído ou global, quando o juiz condena o réu de forma que 
também o dano coletivo seja reparado, ainda que não se saiba quantos e quais 

                                                           
127 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz e outros. Op. Cit., p. 27. 
 
128 “Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de 
advogado, sem prejuízo da pena convencional. 
Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, 
pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.” 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10.7.2014. 
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foram os prejudicados e mesmo tendo sido a ação intentada por um único 
indivíduo que alegue o próprio prejuízo”. 129 

 

Nesse espeque, socorre-se, novamente, à lição de Jorge Luiz Souto Maior, 

Ranulio Mendes e Valdete Souto Severo130 que, ao fazerem alusão ao direito italiano e ao 

mestre Paolo Gallo, relembram que a responsabilidade civil conservou a função preventiva 

do comportamento social, havendo que se falar em aplicação de “penas privadas” às 

empresas que não obedecem as leis cabíveis aos seus empregados e à comercialização de 

produtos, com intuito punitivo e dissuasivo.  

 

Nota-se, pois, que a indenização imposta às empresas que praticam dumping 

social, além do intuito reparatório, também possuem caráter dissuasório, mormente diante 

da atual tendência do Judiciário de aplicá-la, até mesmo, de ofício, com espeque nos 

artigos 81, 83 e 84 do Código de Defesa do Consumidor131.  

 

Vale lembrar que as empresas, ao praticarem o dumping social, acabam por incidir 

na hipótese prevista no artigo 187 do Código Civil, in verbis: “também comete ato ilícito o 

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 

fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”132. 

 

De fato, os atos empresariais devem ser pautados nos ditames do art. 170 da 

Constituição Federal, fazendo-se mister um equilíbrio entre a valorização do trabalho 

humano e da livre iniciativa, bem como do artigo 5º, VIII e XXIII, quanto à busca do pleno 

emprego e a função social da propriedade.  

 

                                                           
129 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Op. Cit, p. 5. 
 
130 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz e outros. Op. Cit., p. 45. 
 
131 “Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo…. 
Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies 
de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 
Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 
tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 
ao do adimplemento.” 
 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 11.7.2014. 
 
132 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10.7.2014. 
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Relembra-se, contudo, que a busca por um equilíbrio entre as práticas de mercado 

internacionais e os Direitos Humanos remonta ao final do século XIX, quando o foco era o 

fim do tráfico internacional de escravos e do trabalho forçado o que, em que pese terem se 

passado dois séculos, continua uma matéria em pauta nos Governos, inclusive no 

brasileiro. 
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9 DAS TEORIAS DE RESPONSABILIZAÇÃO 
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No século XIV, Cesare Beccaria, em sua obra “Dos Delitos e das Penas”, ao 

discorrer sobre o tema Atentados, Cúmplices e Impunidade, fazia alusão à questão do 

mandante do delito, ao afirmar que, em que pese as leis não punirem a intenção, um delito, 

que se inicie com a expressão do intuito de consumá-lo, deverá ser punido. 

 

A Teoria do Domínio do Fato não encontra, na doutrina a seu respeito, referência 

à Beccaria, mas sim à Hans Welzel, que iniciou a discussão acerca da Teoria do Domínio 

do Fato no concurso de pessoas, indicando como autor do crime aquele que tem o controle 

final do fato. Para Wezel, a ação humana é direcionada aos objetivos que visa, quer 

provocando efeitos singelos, quer danosos. Essa é a atividade finalista, que tem como base 

o conhecimento da causa e implica na previsibilidade das consequências dos atos tomados 

em busca de determinado fim. 

 

Quem tem o controle sobre o resultado é que, efetivamente, o intenciona. Assim, 

no crime perpetrado por pessoa jurídica empresa, cabe à responsabilização do dirigente, 

porquanto poderia impedir o resultado. Entende-se, portanto, que domina o fato quem 

possui o poder de direcionamento sobre o crime. Portanto, domínio do fato é o domínio 

que o agente tem sobre o resultado típico. 

 

Bitencourt e Damásio, na doutrina brasileira, são os percussores de referida 

doutrina. Segundo aquele, referida teoria cuida de quem decide acerca da consumação de 

determinado ato, de modo que não basta discutir quem executará a ação, mas também 

importa quem se utiliza de outrem a fim de executar determinado crime (autoria mediata).  

 

“A teoria do domínio do fato tem as seguintes consequências: 1ª) a realização 
pessoal e plenamente responsável de todos os elementos do tipo fundamentam 
sempre a autoria; 2ª) é autor quem executa o fato utilizando outrem como 
instrumento (autoria mediata); 3ª) é autor o co-autor que realiza uma parte 
necessária do plano global (“domínio funcional do fato”), embora não seja um 
ato típico, desde que integre a resolução delitiva comum. (Bitencourt)”.133 
 

                                                           
133 MOREIRA, Daniela Dianes. A Teoria Do Domínio Do Fato E O Crime De Redução A Condição 
Análoga À De Escravo Compreensões Teóricas. Disponível em: 
<www.2coninter.com.br/artigos/pdf/947.pdf>. Acesso em: 6.5.2014. 
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Já Damásio E. de Jesus, na obra “Teoria do Domínio do fato no Concurso de 

Pessoas”, o termo empregado é “domínio funcional do fato”, porquanto cuida da divisão 

dos atos executórios entre os envolvidos, os quais são responsáveis por partes distintas do 

crime, em que pese indissociáveis, razão pela qual cada um mantém o “domínio funcional 

do fato”.134 

 

Por seu turno, ZAFFARONI e PIERANGELLI (2004, p. 647) destacam que o 

domínio “sobre o curso do fato é proporcionado tanto pela forma em que se desenvolve a 

causalidade em cada caso como pela direção que é imprimida a ela”, sendo possível 

distinguir os atos de cada autor, em maior ou menor grau, conforme sua atribuição, o 

domínio funcional dos fatos típicos e ilícitos a ele imputados. Referidos doutrinadores 

discorrem, também, acerca da “autoria de escritório”:  

 

“Essa forma de autoria mediata pressupõe uma ‘máquina de poder’ que pode 
ocorrer tanto num Estado em que se rompeu com toda a legalidade como numa 
organização paraestatal (um Estado dentro do Estado), ou como uma máquina 
autônoma ‘mafiosa’, por exemplo”135. 

 

 Ressalta-se, pois, que o mandante se aproxima do domínio do fato, sendo certo 

que quanto menos se aproxima da vítima e da execução do crime, mais tem poder 

decisório. 

 

Dessa feita, no que toca o crime previsto no art. 149 do CP, de redução à condição 

análoga à de escravo, nota-se o esforço no emprego de referida teoria, haja vista não serem 

determinados autores responsabilizados pelos seus atos, mormente quando perpetrados via 

pessoa jurídica. 

 

Vale relembrar que o crime de redução à condição análoga à de escravo visava à 

defesa da liberdade, até o advento Lei 10.803/2003, quando se passou à proteção dos 

                                                           
134 JESUS, Damásio E. de. Teoria do domínio do fato no concurso de pessoas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002.  
 
135 ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. 2004. Manual do Direito Penal Brasileiro – parte geral. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 



124 

 

direitos trabalhistas, com ênfase na vulnerabilidade do trabalhador, cabendo, pois, a 

demonstração de submissão dos trabalhadores à condições degradantes, para que consume.  

 

“Essa consideração é extraída a partir da seguinte disciplina legal: artigo 5º da 
Constituição Federal, o inciso III: ninguém será submetido a tratamento 
desumano ou degradante; o inciso XV: é livre a locomoção no território 
nacional; o inciso XLI: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais; o inciso XLVII: não haverá penas de 
trabalhos forçados. Os bens jurídicos protegidos são, assim, a liberdade pessoal 
de ir e vir e a dignidade da pessoa humana, em uma única expressão: o status 
libertatis. A ação nuclear é a de reduzir alguém a condição análoga à de 
escravo, ou seja, a vítima, mediante a supressão de sua liberdade, é posta sob o 
domínio do agente, o qual, de acordo com sua vontade, poderá daquele 
indivíduo dispor a seu bel-prazer...”136. 
 

Referido dispositivo tem por escopo primordial, portanto, impedir a coisificação 

do homem e sua submissão a outrem. 

 

A fim de discutir-se acerca da aplicação do art. 149 na esfera trabalhista, há que se 

discutir a Súmula 331, do TST, que regula a terceirização que, por ainda não ter sido 

regulamentada legalmente, gera constantes discussões. 

 

Pois bem, certo é que determinadas empresas gerem certas cadeias produtivas, 

não se inserindo, contudo, na hipótese de incidência da mencionada Súmula, como é o caso 

da indústria da moda e todos os atores que envolve (grifes, confecções, oficinistas e 

costureiros).  

 

Assim, surge a teoria da realidade, que indica como real a vontade das empresas, 

permitindo sua responsabilização penal. Nesta esteira, a teoria da dupla imputação passou a 

ser adotada no Brasil, com a Lei n. 9.605/98, cujo art. 3.º, caput, e parágrafo único assim 

dispõe acerca da responsabilização das empresas: 

 

“Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.” 

 

                                                           
136

 MOREIRA, Daniela Dianes. Op Cit. 
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Daí porque se discute que a própria pessoa jurídica, porquanto detentora de 

vontades, dada sua atividade institucional, deve ser responsabilizada criminalmente pelos 

seus atos, em que pese também ser cabível a responsabilização de seus representantes 

legais, na medida em que é detentora do domínio do fato, apenas exteriorizado por estes. 

 

A cadeia produtiva da moda é complexa e gera discussões quanto a quem se deve 

imputar a responsabilidade pelos fatos ilegais ocorridos durante o processo de produção 

dos produtos e serviços que movimentam a indústria da moda. Como agravante da 

situação, tem-se o fato de que a escravidão contemporânea é pouco divulgada pela mídia 

tradicional. 

 

As grandes marcas, que terceirizam a sua produção, não têm, ou alegam não ter, 

controle sobre esta e, muitas vezes, não se preocupam em garantir que os direitos dos 

trabalhadores sejam cumpridos, prevalecendo o exclusivo objetivo de lucro.  

 

No entanto, em matéria de direitos trabalhistas, a responsabilidade pelos danos 

causados aos trabalhadores pode ser imputada solidariamente à pessoa jurídica que 

terceiriza os serviços da sua atividade fim e, em alguns casos, até seus sócios podem ser 

atingidos civil e penalmente. 

 

Apesar das alegações das empresas que compõem a indústria da moda (em 

especial, as grandes grifes) de que não são responsáveis pela forma de contratação e 

manutenção dos trabalhadores terceirizados, a doutrina e jurisprudência são claras no 

sentido de que não é plausível este argumento de irresponsabilidade, cumprindo-se 

responsabilizar todas as empresas que participam da cadeia produtiva. 

 

Nesta linha de raciocínio é a “Teoria da Cegueira Deliberada” ou “Teoria do 

Avestruz”, uma criação da jurisprudência, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem 

aplicabilidade no Direito do Trabalho.   

 

Segundo Bruno Fontenele Cabral: 

 

“Há situações em que o agente finge não enxergar a ilicitude da procedência de 
bens, direitos e valores com o intuito de auferir vantagens. Comporta-se como 
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uma avestruz, que enterra sua cabeça na terra para não tomar conhecimento da 
natureza ou extensão do seu ilícito praticado.”137 

 

A teoria da cegueira deliberada recebeu muitos nomes, tais como “Doutrina da 

Cegueira Intencional”, “Instruções de Avestruz”, “Doutrina do ato de ignorância 

consciente”, dentre outros. Esta doutrina foi criada para responsabilizar aquele agente que 

alega não enxergar uma situação de fato, como, por exemplo, a procedência dos produtos 

que vende. 

 

A teoria da cegueira deliberada, derivada de conceitos penais, passa pelo conceito 

de um crime derivado de outro, preexistente, a exemplo da receptação e do roubo/furto, 

cabendo a responsabilização do, por assim dizer, “segundo criminoso”, que costuma alegar 

desconhecimento do primeiro crime para se defender, apesar do seu necessário dever de 

cautela.  

 

Segundo o Procurador do Trabalho Luiz Carlos Michele Fabre, a cadeia criminosa 

que leva trabalhadores terceirizados, de grandes grifes, ao trabalho escravo, funciona da 

seguinte maneira: 

 

“...As vítimas vêm diretamente para as ‘instalações’ de um oficineiro, que 
normalmente é uma pessoa que chegou nas mesmas circunstâncias e conseguiu 
transitar da posição de vítima para escravizador. Este é terceirizado por 
confecções maiores, muitas cujos donos são sul coreanos, que intermediam o 
produto para a ponta final, com a função de colocar o produto no mercado, ou 
seja, para as grandes grifes.”138 

 

Dessa forma, não cabe às grifes que contratam oficinas terceirizadas o argumento 

de que não têm controle sobre a produção, afinal, o reduzido número de empregados da 

contratada, em contraponto ao número de peças encomendadas, é sinal evidente da 

necessária quarteirização e, via de consequência, do trabalho degradante de quem 

efetivamente produz as peças e, mais ainda, da omissão culposa do tomador, que fez vistas 

grossas para tais fatos. 

                                                           
137 Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/21395/breves-comentarios-sobre-a-teoria-da-cegueira-
deliberada-willful-blindness-doctrine>. Acesso em: 29.1.2016 

138 Disponível em: < http://www.cartaforense.com.br/conteudo/out_site/coordenadoria-de-erradicacao-de-
trabalho-escravo--ministerio-publico-do-trabalho-2a-regiao/10803>. Acesso em: 29.1.2016 
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“No Direito do Trabalho tem sido aplicada para a imputação de 
responsabilidade a um determinado beneficiário de uma cadeia produtiva 
(estrutura reticular) que fecha os olhos diante da precarização do trabalho 
evidenciada. É o locupletamento oriundo do chamado ‘lucro injusto’.  

Noutros dizeres, tem-se a ideia de que a cegueira opcional não pode ser arguida 
para se imiscuir das obrigações de cunho social, caracterizando-se a conduta 
omissa do tomador dos serviços em nítida fraude aos preceitos trabalhistas”139 

 

Assim também se manifestou o Desembargador Evandro Pereira Valadão Lopes, 

no julgamento de um Recurso Ordinário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, 

acerca da teoria da cegueira deliberada: 

  

“A denominada ‘Teoria da Cegueira Deliberada’, também conhecida como 
‘Teoria do Avestruz’, deve ser aplicada de modo a impedir que o maior 
beneficiado pela prestação dos serviços, embora não tenha participado 
diretamente das práticas ilegais ora constatadas, negue conhecimento ou mesmo 
responsabilidade sobre as ilicitudes perpetradas pela empresa por ela 
contratada.  
Por óbvio, o tomador dos serviços não poderia fechar os olhos às condições do 
meio ambiente laboral dos empregados utilizados em sua cadeia produtiva.”. 
(TRT-1 - RO: 01109003020045010431 RJ, Relator: Evandro Pereira Valadao 
Lopes, Data de Julgamento: 31/03/2015, Quinta Turma, Data de Publicação: 
08/06/2015).140 
 

Ainda sobre a responsabilização das grandes grifes, tomadoras de serviços, o 

Procurador do Trabalho Luiz Carlos Michele Fabre141 assevera que: 

 

“Em síntese, tal responsabilidade jurídica pelas ocorrências verificadas ao 
longo da cadeia de suprimentos vem calcada em dispositivos legais, como o 
parágrafo único do art. 427 do Código Civil142 (teoria do risco-criado ou do 
risco-proveito) e o art. 2º da CLT143 (releitura da expressão ‘assumindo os 

                                                           
139

 Disponível em: <http://www.magistradotrabalhista.com.br/2013/11/teoria-do-avestruz-aplicabilidade-
no.html>. Acesso em: 30.1.2016 

140 Disponível em: <http://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/196559919/recurso-ordinario-ro-
1109003020045010431-rj/inteiro-teor-196559942>. Acesso em: 31.1.2016. 
 
141 FABRE, Luiz Carlos Michele. Novos Institutos Relacionados ao Tráfico de Pessoas no setor têxtil. 
Revista do Ministério Público do Trabalho. São Paulo: Ltr. V. 22, n. 44, p. 44-61, set. 2012.  
 
142  Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 
sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 
143 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
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riscos da atividade econômica’), no princípio geral de Justiça (aquele que 
aufere os bônus deve arcar com os ônus), no princípio justrabalhista da 
ajenidad144, e nas teorias recentes sobre subordinação técnico-estrutural-
integrativa no ambiente de terceirização da cadeia produtiva145. 
Complementarmente, propomos o acréscimo da teoria da cegueira deliberada 
a tal gama de fundamentos jurídicos”. 
 

Da análise das ações propostas pelo Ministério Público do Trabalho, envolvendo a 

responsabilização de todas as empresas da cadeia produtiva, pode-se extrair, como 

principal argumento, a gestão temerária e abusiva das referidas empresas de seu negócio, 

com base nos artigos 187 e 927 do Código Civil, no que toca o desrespeito aos fins 

econômicos e sociais das empresas e, consequentemente, seu abuso de direito. 

 

Ademais, sob o argumento de que as empresas envolvidas na cadeia produtiva 

infringiram a lei e princípios contratuais, entendem ser aplicável a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa 

do Consumidor146, para atingir todos os beneficiários das fraudes perpetradas (inclusive os 

sócios, pessoas físicas), com fulcro, ainda, no artigo 990 do Código Civil147 e 2º da CLT, 

passando, pois, pelo seu parágrafo segundo148, a fim de indicar a necessidade de 

reconhecimento de grupo econômico e solidariedade entre referidas empresas. 

                                                           

144  Usualmente traduzido como alteridade ou alheação, um dos sentidos de tal princípio diz com a 
noção de que aquele que de algum modo se beneficia de um trabalho humano deve responder pelos riscos daí 
decorrente ao menos na medida de seu beneficiamento.  
 
145  Teoria segundo a qual, quando a própria empresa fornecedora está técnica e estruturalmente 
vinculada à empresa tomadora, tal subordinação é transferida aos trabalhadores da primeira. Em termos mais 
didáticos, é dizer: se o próprio empregador encontra-se em situação de subordinação perante um tomador, 
tanto mais estarão subordinados os empregados do primeiro, assim objetivamente considerado, ao segundo. 
146 Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 
estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 
        § 1° (Vetado). 
        § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente 
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 
        § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 
código. 
        § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. 
        § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma 
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
 
147 Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do 
benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade. 
 
148 “sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas personalidade jurídica própria, 
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de 
qualquer outra atividade econômica, serão, para os fins da relação de emprego, solidariamente responsáveis a 
empresa principal e cada uma das subordinadas”. 
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Quanto ao tema, traz-se à baila a seguinte ementa: 

 

“Pessoa jurídica. ‘Disregard of legal entity’. Responsabilidade dos sócios. A 
pessoa jurídica constitui mera ficção legal, que só adquire existência concreta 
na pessoa de seus sócios. Foi para coibir a excessiva personalização das 
pessoas jurídicas, potencialmente acobertadora dos abusos e irregularidades 
perpetrados pelas pessoas dos sócios, que o mundo jurídico elaborou teorias 
como a da “Disregard of legal entity”, sendo inegável, por outro lado, que os 
patrimônios particulares dos sócios respondem pelos créditos trabalhistas, em 
face da inidoneidade econômica da empresa”.149  

 

                                                                                                                                                                                

 
149 (02960313148, Ac. 8ª T. 02970059503 – Rel. Juíza Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva – TRT/SP). 
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10 DA LEI ESTADUAL N . 14.946, DE 28 DE JANEIRO DE 2013 
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Aos 28.1.2013 foi promulgada, em São Paulo, a Lei 14.946, cujo teor segue 

abaixo: 

 
“LEI Nº 14.946, DE 28 DE JANEIRO DE 2013 
 
(Projeto de lei nº 1034/11, do Deputado Carlos Bezerra - PSDB) 
 
Dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS, de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo 
ou em condições análogas 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
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. 
 
Artigo 2º - O descumprimento do disposto no artigo 1º será apurado na forma 
estabelecida pela Secretaria da Fazenda, assegurado o regular procedimento 
administrativo ao interessado. 
 
Artigo 3º - Esgotada a instância administrativa, o Poder Executivo divulgará, 
através do Diário Oficial do Estado, a relação nominal dos estabelecimentos 
comerciais penalizados com base no disposto nesta lei, fazendo nela constar, 
ainda, os respectivos números do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ), endereços de funcionamento e nome completo dos sócios. 
 
Artigo 4º - A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do 
ICMS, prevista no artigo 1º, implicará aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, 
em conjunto ou separadamente, do estabelecimento penalizado: 
 
I - o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em 
estabelecimento distinto daquele; 
II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no 
mesmo ramo de atividade. 
 
§ 1º - As restrições previstas nos incisos prevalecerão pelo prazo de 10 (dez) 
anos, contados da data de cassação. 
 
§ 2º - Caso o contribuinte seja optante pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), instituído pela Lei 
Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a cassação da 
eficácia da sua inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, prevista no 
artigo 1º, implicará cumulativamente: 
 
1 - a perda do direito ao recebimento de créditos do Tesouro do Estado, 
instituído pelo Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São 
Paulo, de que trata a Lei nº 12.685, de 28 de agosto de 2007; 
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2 - o cancelamento dos créditos já calculados ou liberados, referentes ao 
Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, citado no 
item 1, independentemente do prazo previsto no § 2º do artigo 5º da Lei nº 
12.685, de 28 de agosto de 2007. 
 
Artigo 5º - Passam a vigorar com a redação que se segue os dispositivos adiante 
indicados da Lei nº 12.685, de 28 de agosto de 2007: 
I - o inciso I do artigo 5º: 
 
‘I - utilizar os créditos para reduzir o valor do débito do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do exercício seguinte, relativo a 
veículo de sua propriedade;’ (NR) 
 
II - o inciso III do artigo 5º: 
 
‘III - solicitar depósito dos créditos em conta corrente ou poupança de sua 
titularidade, mantida em instituição do Sistema Financeiro Nacional.’ (NR) 
 
Parágrafo único - Fica revogado o inciso II do artigo 5º da Lei nº 12.685, de 28 
de agosto de 2007. 
 
Artigo 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de janeiro de 2013. 
GERALDO ALCKMIN 
Andrea Sandro Calabi 
Secretário da Fazenda 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 28 de janeiro de 2013”150. 

 
Posteriormente, em 13.5.2013, acerca do tema, foram promulgados os Decretos de 

números 59.170 e 59.171, cujo teor segue abaixo: 

 

“Decreto nº 59.170, de 13 de maio de 2013 
Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso VII, da 
Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989,  
Decreta:  
Artigo 1º - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o artigo 31-A do 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de 
novembro de 2000:  
"Artigo 31-A - A eficácia da inscrição poderá também ser cassada, de ofício, nos 
termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, observados o 
contraditório e a ampla defesa, na hipótese de ocorrência de ilícito não indicado 
no artigo 31 e que não tenha repercussão direta no âmbito tributário, desde que 
haja expressa previsão legal.  

                                                           
150BRASIL. SÃO PAULO: Lei nº 14.946, de 28.1.2013. 
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§ 1º - O procedimento administrativo de cassação da eficácia da inscrição 
estadual somente será iniciado após ter sido proferida contra o contribuinte 
decisão judicial condenatória, transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado, relativa ao ilícito.  
§ 2º - Excepcionalmente, em casos específicos autorizados por lei, o 
procedimento referido no § 1º poderá ser iniciado a partir de decisão 
administrativa sancionatória, contra a qual não caiba mais recurso, proferida 
por autoridade competente para fiscalizar e apurar o ilícito, em procedimento 
no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla 
defesa.  
§ 3º - Em se tratando de ilícito que configurar, em tese, crime ou contravenção 
penal, sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º, também poderá ser iniciado o 
procedimento administrativo de cassação da eficácia da inscrição estadual, 
desde que tenha havido decisão judicial condenatória, transitada em julgado ou 
proferida por órgão colegiado, e esteja comprovada a responsabilidade do 
contribuinte em decorrência de sua vinculação com a conduta.". (NR) 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Palácio dos Bandeirantes, 13 de maio de 2013 
GERALDO ALCKMIN” 
 
“Decreto nº 59.171, de 13 de maio de 2013 
Altera o Decreto nº 57.368, de 26 setembro de 2011, que institui, junto à 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a Comissão Estadual para 
Erradicação do Trabalho Escravo - COETRAE/SP e dá providências correlatas 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
de suas atribuições legais,  
Decreta:  
Artigo 1º - Fica acrescentado ao artigo 2º do Decreto nº 57.368, de 26 de 
setembro de 2011 , o inciso IX com a seguinte redação:  
‘IX - articular, com os órgãos do Poder Judiciário e com as autoridades 
administrativas competentes para fiscalizar e apurar a prática de conduta que 
configure redução de pessoa à condição análoga à de escravo, o 
encaminhamento à Secretaria da Fazenda, das informações necessárias à 
instauração de procedimento administrativo de cassação da eficácia da 
inscrição de estabelecimento no cadastro de contribuintes do ICMS, nos termos 
da Lei nº 14.946, de 28 de janeiro de 2013, e disciplina correlata.’.  
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Palácio dos Bandeirantes, 13 de maio de 2013 
GERALDO ALCKMIN”. 

 

Referida Lei, cujo projeto foi de autoria do deputado estadual Carlos Bezerra 

(PSDB-SP), autoriza o cancelamento da inscrição estadual das empresas que 

comprovadamente utilizarem mão de obra análoga à de escravo em sua cadeia produtiva, 

dentro do estado de São Paulo.  

 

“A grande mudança é que agora basta uma decisão colegiada da justiça. É como 

o princípio da Ficha Limpa, quer dizer, desde que você tenha uma decisão colegiada, já se 

estabelece a punição”151 

 

                                                           
151Declaração de Geraldo Alckmin, em congresso ocorrido no TRF da 3ª Região em 13.5.2013. 
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Segundo o atual Governador do Estado de São Paulo, a utilização de mão de obra 

análoga à de escravo cria uma concorrência desleal com empresas que atuam dentro da lei, 

isto é, dando condições dignas de trabalho a seus empregados. 

 

O deputado estadual Carlos Bezerra explicou, em congresso ocorrido no TRF da 

3ª Região, em 13.5.2013, que, até a promulgação da referida Lei, a única possibilidade de 

punição pela exploração de mão de obra escrava ou análoga no Brasil é em âmbito penal, 

com trânsito em julgado, isto é, no momento em que não cabem mais recursos e que, por 

isso, esperava que a Lei estadual nº 14.946 fosse replicada em outros estados brasileiros e, 

até mesmo, em outros países. 

 

Em que pese a louvável intenção do estado de São Paulo em promulgar lei 

eficiente no combate ao trabalho análogo ao de escravo, mormente porque desencoraja sua 

exploração, pela impossibilidade de obtenção de inscrição no ICMS, por dez anos, para 

exercício do mesmo ramo empresarial, no caso de envolvimento em qualquer fase da 

cadeia produtiva beneficiária do trabalho em condição análoga à de escravo, a mesma 

merece análise mais atenta, como se passará a expor. 

 

10.1 Do Princípio da Supremacia da Constituição e o Controle de 

Constitucionalidade de Atos Normativos 

 

Considerando o objeto deste capítulo, trataremos apenas do controle de atos 

normativos, deixando, para outra oportunidade, o controle de atos administrativos. 

 

Em ordenamentos jurídicos que possuem constituições rígidas152, as normas 

jurídicas foram organizadas segundo uma hierarquia normativa escalonada em forma 

piramidal, a qual possui, em seu ápice, a Constituição do Estado, conforme ensina a 

concepção da Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. De tal forma, todos os atos 

infraconstitucionais produzidos devem, por princípio, ser compatíveis com a Constituição. 

Ocorre que, muitas vezes, tal princípio deixa de ser observado pelo legislador, acarretando, 

assim, a inconstitucionalidade das normas jurídicas díspares.  

 

                                                           
152Diz-se rígida da Constituição que exige para sua alteração um critério mais solene e complexo do que o 
processo de elaboração de lei ordinária. 
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Em breves palavras, o conceito de inconstitucionalidade pode ser apresentado 

como disposição de norma ou ato do Poder Público que se mostre contrário, material ou 

formalmente, à norma de caráter constitucional. Trata-se, fundamentalmente, da aplicação 

prática do princípio da supremacia da Constituição, o qual decorre da conjugação de duas 

ideias distintas: a força normativa da Constituição de um Estado-soberano e a 

superioridade hierárquica dessa mesma Constituição em face dos demais textos normativos 

que compõem um ordenamento jurídico. 

 

Segundo o princípio da força normativa da Constituição, esse diploma 

normativo se apresenta não somente como uma carta de intenções, senão como uma 

verdadeira norma jurídica, dotada da força coercitiva que distingue dos mandamentos de 

cunho meramente ético-morais dos mandamentos jurídicos. Apresenta-se a Carta 

Constitucional, pois, como verdadeira norma de cumprimento obrigatório de natureza 

jurídica, não apenas como mero instrumento político de conteúdo principiológico. 

 

"Segundo o princípio da força normativa da constituição na solução dos 
problemas jurídico-constitucionais deve dar-se prevalência aos pontos de vista 
que, tendo em conta os pressupostos da constituição (normativa), contribuem 
para uma eficácia óptima da lei fundamental. Consequentemente, deve dar-se 
primazia às soluções hermenêuticas que, compreendendo a historicidade das 
estruturas constitucionais, possibilitam a 'actualização' normativa, garantindo, 
do mesmo pé, a sua eficácia e permanência."153.  

 
"Sem desprezar o significado dos fatores históricos, políticos e sociais para a 
força normativa da Constituição, confere Hesse peculiar realce à chamada 
vontade da Constituição (WillezurVerfassung). A Constituição, ensina Hesse, 
transforma-se em força ativa se existir a disposição de orientar a própria 
conduta segundo a ordem nela estabelecida, se fizerem presentes, na 
consciência geral - particularmente, na consciência dos principais responsáveis 
pela ordem constitucional -, não só a vontade de poder (WillezurMacht), mas 
também a vontade de Constituição (WillezurVerfassung)." 154 

 

Da mesma forma, a Constituição, quando eivada de rigidez - formalidades mais 

solenes à alteração textual do que aquelas aplicáveis aos demais atos normativos - 

apresenta-se como norma de grau de hierarquia superior às demais, em decorrência da 

própria valoração extraordinária que lhe é outorgada pela norma fundamental, ou seja: 

pelos fundamentos axiológico-sociais que legitimam o ordenamento jurídico positivo. 
                                                           
153CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria 
Almedina.2002. p.1212. 
 
154MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. Ed. 
Saraiva, 2013 (apresentação ao trabalho de Konrad Hesse, A força normativa da constituição, que serviu de 
base para a aula inaugural na Universidade de Freiburg-RFA, em 1959). 
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Há, todavia, quem defenda que, mesmo inexistindo a rigidez constitucional, o 

grau hierárquico superior da Constituição em relação às demais normas jurídicas restaria 

garantido em razão da natureza das normas constitucionais: a organização do Estado, a 

estruturação dos poderes e os direitos fundamentais. 

 

Afastando-se dessas discussões teóricas, encontra-se, pois, o denominado 

princípio da supremacia da Constituição dentro de um ordenamento jurídico, uma vez 

que, apresentando essa força normativa própria caracterizada pela coercibilidade jurídica e, 

ao mesmo tempo, servindo de fundamento de validade para todo o ordenamento jurídico, a 

Constituição se impõe como o principal e mais importante documento jurídico de um 

Estado-soberano, hierarquicamente superior a todos os demais diplomas normativos. 

 

Decorrência lógica desse princípio é o controle de constitucionalidade, segundo 

o qual, sendo as normas constitucionais o fundamento normativo-axiológico à edição de 

todo o ordenamento jurídico e apresentando o mais elevado grau hierárquico dentre as 

normas do ordenamento jurídico, essas devem ser o seu de parâmetro de validade quando 

de uma análise comparativa frente às demais, culminando com a extirpação desse 

ordenamento daqueles textos normativos editados em dissonância com as regras e 

princípios basilares. 

 

Assim, diante da incompatibilidade vertical de normas inferiores, tem-se a 

inconstitucionalidade por ação (há também a inconstitucionalidade de norma ou ato por 

omissão, porém não será abordardado no presente estudo) de normas ou de atos do Poder 

Público, que pode se manifestar através de dois tipos: (i) formalmente, quando a norma 

tenha sido produzida em desacordo com aspectos procedimentais previstos 

constitucionalmente, tais como: incompetência para a iniciativa do projeto normativo, 

inexistência de quórum mínimo de votação, dentre outros; ou (ii) materialmente, quando 

o conteúdo material da norma confronta norma de hierarquia constitucional. 

 

Quanto ao conceito de compatibilidade vertical, o ilustre Professor José Afonso da 

Silva nos ensina que as normas de grau inferior somente serão válidas se compatíveis com 

as normas de grau superior, qual seja, a Constituição Federal; assim, as que não forem 
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compatíveis com ela serão inválidas, pois a incompatibilidade vertical resolve-se em favor 

da norma de grau mais elevado, que funciona como fundamento de validade das inferiores. 

 

Uma vez verificada a incompatibilidade da norma ou ato, estes não podem 

perdurar, pois afrontam o princípio da coerência e harmonia das normas do ordenamento 

jurídico, que consiste na reunião de normas vinculadas entre si por uma fundamentação 

unitária, que é expressa pela fundamentação na Constituição Federal. 

 

A competência para a declaração de inconstitucionalidade é, segundo as normas 

da República Federativa do Brasil, mista: o controle de constitucionalidade concentrado – 

caracterizado pelo processo objetivo, no qual o escopo final do processo é, justamente, a 

discussão acerca da existência ou não de vício de constitucionalidade da norma – é 

privativa do Supremo Tribunal Federal, quando tiver por parâmetro de controle norma 

constante da Constituição Federal e, no caso das normas que tenham por parâmetro as 

Constituições Estaduais, dos Tribunais de Justiça dos respectivos Estados; já o controle de 

constitucionalidade difuso é exercido por todo o Poder Judiciário, através de processos 

objetivos em que a temática posta versa acerca de fatos concretos, figurando a discussão 

acerca da constitucionalidade da norma meramente como fundamento do dispositivo da 

sentença, nunca como a prestação jurisdicional final. 

 

10.2 Da Análise da Constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.946/13, do Estado 

de São Paulo 

 

Transportando tais assertivas para o objeto do presente capítulo, qual seja, a Lei 

Estadual nº 14.946, de 28 de janeiro de 2013, do Estado de São Paulo, busca-se uma 

análise técnico-jurídica desse texto normativo à luz do princípio da supremacia da 

Constituição, submetendo o teor legal às disposições constitucionais pertinentes e, em que 

pese a sua nobre finalidade, verificar a sua validade jurídica frente ao ordenamento pátrio. 

 

Através da Lei Estadual nº 14.946, de 28 de janeiro de 2013, o Estado de São 

Paulo buscou ampliar as sanções impostas àqueles que utilizarem-se, direta ou 

indiretamente, de conduta que se configure em redução de pessoa à condição análoga à de 

escravo, prevendo a imposição de uma sanção tributária consistente na cassação da eficácia 

da inscrição estadual do imposto incidente sobre operações relativas à circulação de 
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mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicação – ICMS (art. 1º).  

 

Paralelamente, previu o impedimento de nova inscrição estadual no mesmo ramo 

de atividade, por prazo decenal, àqueles sancionados com a medida (art. 4º), bem como a 

competência da Secretaria Estadual Fazenda para o processo e julgamento administrativo 

prévio à imposição da sanção (artigos 2º e 3º). 

 

10.3 Vício de Constitucionalidade de Natureza Formal Orgânica: Falta de 

Competência Legislativa do Estado-Membro para Contrariar Normas de Caráter 

Geral Editadas pela União 

 

A primeira questão que deve ser considerada se refere à competência legislativa 

do Estado de São Paulo para legislar sobre a matéria constante do texto normativo em tela. 

 

A competência legislativa dos Estados-membros está explicitada no texto 

constitucional federal de duas formas, pelo art. 24 e seus parágrafos: a) competência 

suplementar, tratada no caput do dispositivo, atribui aos Estados-membros o poder de 

editar textos normativos que venham a complementar as normas-gerais editadas pela 

União, nunca as contrariando, e está adstrito àquelas matérias expressamente previstas no 

dispositivo constitucional; b) competência legislativa plena, frente às matérias constantes 

do referido art. 24, desde que inexista norma-geral editada pela União. Há, ainda, 

autorização para legislar acerca das matérias de competência privativa da União, restando 

condicionada à existência de lei complementar específica que trate do tema, conforme 

dispõe o art. 22 da Carta Magna. 

 

“A divisão de tarefas está contemplada nos parágrafos do art. 24, de onde se 
extrai que cabe à União editar normas gerais – i. é, normas não exaustivas, leis-
quadro, princípios amplos, que traçam um plano, sem descer a pormenores. Os 
Estados-membros e o Distrito Federal podem exercer, com relação às normas 
gerais, competência suplementar (art. 24, § 2º), o que significa preencher claros, 
suprir lacunas. Não há falar em preenchimento de lacuna, quando o que os 
Estados ou o Distrito Federal fazem é transgredir lei federal já existente.” 155 

 

                                                           
155 MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. Ed. 
Saraiva, 2013, p. 804-805. 
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Nesse sentido, uma vez que o teor da Lei 14.946/13 em comento trata de 

imposição de sanções tributárias pertinentes à obrigação acessória de um imposto de 

competência estadual – como o é o ICMS – aparentemente esse texto normativo encontra 

respaldo no texto constitucional, na medida em que se adequa não somente ao exercício da 

competência legislativa tributária suplementar do Estado-membro, mas também aos 

ditames do Código Tributário Nacional. 

 

Contudo, alguns pontos específicos merecem melhor atenção, vez que se trata de 

uma lei de natureza mista, abarcando temas das mais diversas áreas do Direito. 

 

A primeira inconstitucionalidade a ser arguida refere-se à usurpação, pelo Estado-

membro, da competência legislativa privativa da União para editar normas de Direito Civil, 

em latente desrespeito ao art. 22, I, da Constituição Federal, não obstante a inexistência da 

autorização prevista no parágrafo único do dispositivo em questão. 

 

Com efeito, a Lei nº 14.946/13156 dispõe, expressamente: 

 

“Artigo 4º - A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do 
ICMS, prevista no artigo 1º, implicará aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, 
em conjunto ou separadamente, do estabelecimento penalizado: 
 
I - o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em 
estabelecimento distinto daquele; 
 
II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no 
mesmo ramo de atividade. 
 
§ 1º - As restrições previstas nos incisos prevalecerão pelo prazo de 10 (dez) 
anos, contados da data de cassação.” 

 

Assim, em que pese o texto normativo estadual se referir, claramente, à “cassação 

da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS”, dando uma aparente 

roupagem de sanção de natureza tributária, o escopo da Lei 14.946/13 extrapola os limites 

tributários, chegando mesmo ao impedimento de exercício de ramos de atividade 

econômica pelo sancionado – o que constitui matéria de natureza civil, posto que tratada 

especificamente pelo Código Civil, em seu art. 972 e seguintes, tratando-se, pois, de 

matéria de expressa natureza civil, prevista pelo respectivo diploma normativo. 

 

                                                           
156BRASIL: SÃO PAULO. Lei nº 14.946, de 28.1.2013 
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Descabe ao Estado-membro impor restrições, gerais ou parciais, ao exercício da 

atividade empresarial - matéria reservada somente à União. 

 

Poderia o Estado-membro dispor acerca de formalidades administrativo-

tributárias que objetivassem a melhoria da fiscalização as quais, uma vez desatendidas, 

culminariam com uma suspensão ao direito de exercício lícito da atividade empresarial; 

estar-se-ia, nesse caso, perante o legítimo exercício do poder de polícia frente aos 

particulares. Todavia, desvirtuar tal prerrogativa para, expressamente, vedar o exercício de 

atividade empresarial por parte do particular, ainda que restrito a determinado ramo de 

atividade e espaço temporal decenal, se configura em matéria de natureza civil própria ao 

exercício da capacidade empresarial, matéria avessa à competência legislativa do Estado-

membro, porquanto privativamente reservada à União, por representar restrição ao 

princípio da livre iniciativa. 

 

Entende-se que as sanções legitimamente impostas pela Administração, 

decorrentes do poder de polícia, se restringem à disciplina do estabelecimento em si 

(suspensão de atividades, multas, entre outras), sendo vedadas aquelas que atingem a 

pessoa do empresário, de forma direta. 

 

No caso em estudo, vedar a inscrição estadual à pessoa física do sócio da empresa, 

ou mesmo do empresário individual, acaba, indiretamente, restringindo a sua capacidade 

empresarial, vez que impossibilita o exercício lícito das atividades empresariais submetidas 

à disciplina do ICMS. 

 

Repisa-se: somente a União detém competência legislativa para determinar o 

impedimento ao exercício da empresa, vedado ao Estado-membro dispor acerca de matéria 

de natureza civil. 

 

Dessa forma, inexistindo autorização legislativa nos moldes do art. 22, parágrafo 

único, da Constituição Federal, resta latente a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 

14.946/13, do estado de São Paulo, por usurpação de competência legislativa privativa da 

União pelo Estado-membro, já que esse ente federado editou lei que, em que pese a 

roupagem tributária, trata de matéria de natureza diversa, dentre elas, Direito Civil. 

 



141 

 

 

10.4 Vícios de Constitucionalidade Material - Necessidade de Interpretação 

Conforme a Constituição 

 

Outro tema que merece destaque se coaduna ao disposto nos artigos 1º e 2º da Lei 

em comento. Contudo, entende-se que tais artigos não padecem de vício insanável de 

inconstitucionalidade, mas devem receber interpretação conforme a Constituição, como 

bem explicita André Gustavo Andrade, Juiz de Direito: 

 

“A interpretação conforme a constituição constitui princípio hermenêutico que 
encontra sua raiz no princípio da supremacia da Constituição. A ordem jurídica 
como um todo retira sua validade do texto constitucional, produto do poder 
constituinte. Daí a sua preeminência, da qual decorre a exigência incontornável 
de conformação do texto legal ao texto constitucional. Como consequência, um 
dispositivo de lei ordinária será considerado inválido se estiver em contradição 
com a Constituição. 
Todavia, é possível – e frequente – que um texto legal comporte mais de uma 
interpretação razoável. O ato de interpretar já traz, em si, naturalmente, a 
possibilidade de obtenção de mais de um sentido, seja qual for a técnica de 
redação do texto, estejam ou não presentes termos jurídicos indeterminados. 
Diante de textos objetivos e (aparentemente) claros, muitas vezes, mais de uma 
interpretação se afigura igualmente razoável ou admissível. 
De há muito já se abandonou a noção expressa pela parêmia in claris cessat 
interpretatio. Todo e qualquer texto depende de interpretação. Nesse sentido a 
lição de Ferrara: ‘Aplica-se a interpretação a todas as leis, sejam claras ou 
sejam obscuras, pois não se deve confundir a interpretação com a dificuldade da 
interpretação’. 
(...) 
Quando se verifica que o texto legal aponta para possibilidades interpretativas 
variadas, impõe-se ao julgador buscar extrair da lei o sentido que mais se 
harmonize com a Constituição. Dentre duas ou mais interpretações extraíveis do 
texto legal (algumas contrárias, outras em conformidade com a Constituição), é 
impositiva aquela que seja mais compatível com a normatividade 
constitucional.”157 

 

Os referidos dispositivos determinam, in verbis: 

 
“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 à condição análoga à de escravo. 
 

                                                           
157 ANDRADE, André Gustavo. Dimensões da Interpretação Conforme a Constituição. p. 
02-03. Disponível em:  
<http://www.tjrj.jus.br/institucional/dir_gerais/dgcon/pdf/artigos/direi_const/dimensoes_da_inte
rpretacao_conforme_a_constituicao.pdf>.  
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Artigo 2º - O descumprimento do disposto no artigo 1º será apurado na forma 
estabelecida pela Secretaria da Fazenda, assegurado o regular procedimento 
administrativo ao interessado”158. 

 

Primeiramente, objetivando entendimento da argumentação que se seguirá, 

cumpre estabelecer a natureza jurídica do objeto central da Lei 14.946/13 – sanção àqueles 

que se utilizarem de conduta de redução de pessoa à condição análoga à de escravo como 

forma de meio de produção de bens e serviços. 

 

Analisando o ordenamento jurídico brasileiro, extrai-se que a conduta de reduzir 

pessoa à condição análoga à de escravo se caracteriza como ilícito penal, tipificada como 

crime pelo art. 149 do Código Penal. Trata-se, portanto, de matéria afeita ao juiz criminal, 

sendo esta uma competência absoluta, senão vejamos: 

 

O princípio da não culpabilidade, expresso pelo art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal, ao dispor que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória”, determina a imprescindibilidade de uma 

condenação irrecorrível oriunda de um juízo penal, após o trâmite regular do respectivo 

processo penal, para que qualquer pessoa seja considerada culpada por um ilícito penal. 

Como conseguinte, expressa o dispositivo pétreo uma verdadeira competência absoluta em 

razão da matéria: somente ao juízo penal é atribuída competência constitucional para 

imputar, concretamente, crime a alguém. 

 

"O postulado constitucional da não culpabilidade impede que o Estado trate, 
como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal 
irrecorrível. A prerrogativa jurídica da liberdade – que possui extração 
constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) – não pode ser ofendida por 
interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante 
discurso de conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em 
detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela CR, a 
ideologia da lei e da ordem. Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta 
prática de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença penal condenatória 
irrecorrível, não se revela possível – por efeito de insuperável vedação 
constitucional (CF, art. 5º, LVII) – presumir-lhe a culpabilidade. Ninguém pode 
ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja 
prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão 
judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não 
culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que 
impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao 
indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido 

                                                           
158 BRASIL: SÃO PAULO. Lei nº 14.946, de 28.1.2013. 



143 

 

condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. Precedentes." 
159 

 
“O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-
IBAMA não tem competência para aplicação de penalidades a condutas 
tipificadas em lei como contravenção penal e crime, que só podem ser impostas 
por juízo criminal, obedecido o devido processo legal.” 160 

 

Nesse contexto, inúmeras são as garantias fundamentais que vislumbra-se estarem 

sendo infringidas pela conjugação dos artigos 1º e 2º, ambos da Lei Paulista 14.946/13, 

destacando-se a garantia do devido processo legal – a qual, por si, já basta para explicitar 

a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos em questão, quando sua concretização 

resultar de uma interpretação literal. 

 

“É provável que a garantia do devido processo legal configure uma das mais 
amplas e relevantes garantias do direito constitucional, se considerarmos a sua 
aplicação nas relações de caráter processual e nas relações de caráter material 
(princípio da proporcionalidade/direito substantivo). Todavia, no âmbito das 
garantias do processo é que o devido processo legal assume uma amplitude 
inigualável e um significado ímpar como postulado que traduz uma série de 
garantias hoje devidamente especificadas e especializadas nas várias ordens 
jurídicas. Assim, cogita-se de devido processo legal quando se fala de (1) direito 
ao contraditório e à ampla defesa, de (2) direito ao juiz natural, de (3) direito a 
não ser processado e condenado com base em prova ilícita, de (4) direito a não 
ser preso senão por determinação da autoridade competente e na forma 
estabelecida pela ordem jurídica.” 161 

 

Com efeito, determinando a norma jurídica extraída dos dispositivos em comento 

que a sanção tributária aplicada àqueles que se utilizarem de conduta criminosa restará 

meramente condicionada à decisão da autoridade administrativo-fazendária, ainda que 

preveja o prévio processo administrativo, acaba por incidir em absoluta 

inconstitucionalidade, na medida em que a concretização da norma penal ao caso fático é 

matéria de competência absoluta do juízo criminal. 

 

Nesse sentido, vale mencionar trecho da sentença proferida no processo n. 

00018753920125020087, no qual a grife Marisa pleiteou a nulidade dos autos de infração 

recebidos por conta de costureiros imigrantes que foram descobertos em fiscalização, 

                                                           
159HC 89.501, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-2006, Segunda Turma, DJ de 16.3.2007 
 
160 TRF 1ª Região – AC 16.232/PA – Rel. Desembargador Federal Catão Alves – j. 28.05.2007 
 
161 MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 
Ed. Saraiva, 2013, p. 529. 
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trabalhando em condições análogas às de escravo, em oficina subcontratada por confecção 

contratada pela Marisa, na produção de peças que seriam vendidas em sua loja: 

 

“Observe-se que de tais depoimentos não se constata a existência de contrato de 
trabalho ou prestação de serviços firmado diretamente entre os estrangeiros e a 
empresa autora, mas tão somente o fato de que esta se utilizava de empresas 
terceirizadas para elaboração do vestuário destinado à venda em seus 
estabelecimentos comerciais.  
Tal fato, por si só, não caracteriza a responsabilidade direta da autora com 
relação a tais trabalhadores, mesmo porque o contrato de trabalho é 
personalíssimo e, na qualidade de obrigação de fazer,só é cabível às partes 
contratantes... 
Eventual nulidade dessa relação jurídica só seria cabível após o trânsito em 
julgado de ação judicial interposta especificamente para esse fim... 
No caso em comento, o fiscal do trabalho extrapolou a sua competência de 
fiscalização ao considerar a relação de terceirização como se de emprego fosse, 
em total afronta à legislação laboral,tendo em vista o artigo 442 acima 
mencionado... 
Da leitura do arrazoado do Sr. Fiscal, apreende-se que emitiu verdadeiro juízo 
de valor sobre a situação fática dos trabalhadores, o que refoge totalmente à 
sua competência, por configurar atividade jurisdicional, afeta exclusivamente ao 
Poder Judiciário... 
Há que se ponderar que a atitude tomada, deforma unilateral,pelo Sr. Fiscal, 
que ocasionou na condenação da empresa, não pode ser tida por constitucional, 
por implicar suporte parcial de antecipação de penalidade, o que se admite 
somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória (art.5°, LVII)... 
Ante o exposto, é de rigor a procedência dos pedidos formulados às fls. 52, de 
modo a declarar nulos os Autos de Infração de números...”162 

 

Não se vislumbra, no caso em estudo, uma pretensa incidência do princípio da 

independência das responsabilidades, no qual "um mesmo fato pode dar origem a sanções 

civis, penais e administrativas, aplicáveis cumulativamente", já que inexiste, no 

ordenamento jurídico brasileiro, qualquer ilícito civil ou trabalhista que se caracterize 

como redução de pessoa à condição análoga à de escravo; cuida-se de instituto exclusivo 

de natureza penal, tipificado como crime. Nem se diga que a Instrução Normativa n. 91 do 

MTE regula a matéria, no âmbito trabalhista, porquanto não se trata de lei.  

 

Aliás, é notável o intuito, principalmente, de Auditores Fiscais do Trabalho e de 

Procuradores do Trabalho de alargarem o conceito do art. 149 do Código Penal, porquanto 

                                                           
162 Disponível em: 
<http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2013/02/SentencaPrimeiraInstanciaMarisa.pdf>. Acesso em: 
6.6.2014. 
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insuficiente para descrever o que hodiernamente se entende como trabalho análogo ao de 

escravo, senão veja-se: 

 

“Os grupos de repressão à escravidão contemporânea têm identificado, nos 
últimos anos, diversos elementos indiciários da redução de pessoas a condição 
análoga à de escravos, notadamente nas zonas rurais. Merece particular 
atenção denúncia-crime conjunta do Ministério Público Federal e do Ministério 
Público do Trabalho, oferecida à Justiça Federal de Rondônia (3a Vara de Porto 
Velho),18 em que foram discriminados diversos elementos que tendem a 
caracterizar, hodiernamente, a escravidão no campo. Ei-los: 
1. falta de pagamento de salários; 
2. alojamento em condições subumanas (e.g., barracos de lona);  
3. inexistência de acomodações indevassáveis para homens, mulheres e crianças 
(convivência promíscua);  
4. inexistência de instalações sanitárias adequadas, com precárias condições de 
saúde e higiene (e.g., falta de material de primeiros socorros ou de fossas 
sépticas);  
5. falta de água potável e alimentação parca; 
6. aliciamento de trabalhadores de uma para outra localidade do território 
nacional (que, isoladamente, configura o crime do artigo 207, caput, do CP, 
com pena cominada de um a três anos e multa);  
7. aliciamento de trabalhadores de fora para dentro ou de dentro para fora do 
país (e.g., bolivianos e outros hispano-americanos mantidos em condições 
análogas à de escravo em fábricas têxteis clandestinas nos grandes centros 
urbanos); 
8. truck-system (os populares “barracões”, que têm representado o 
renascimento da servidão por dívidas);  
9. inexistência de refeitório adequado para os trabalhadores e/ou de cozinha 
adequada para o preparo de alimentos; 
10. ausência de equipamentos de proteção individual e/ou coletiva;  
11. meio ambiente de trabalho nocivo (selva, chão batido, animais peçonhentos, 
umidade etc.);  
12. coação física ou moral (vis relativa ou absoluta);  
13. cerceamento da liberdade ambulatória (o direito de ir e vir é limitado pelas 
distâncias, pela precariedade de acesso ou pela vigilância pessoal); 
14. falta de assistência médica;  
15. vigilância armada e/ou presença de armas na fazenda; 
16. ausência de registro em CTPS.  
Essas condições traduzem, com efeito, a situação de um trabalhador em regime 
de semi-escravidão, pois tornam a sua condição análoga à de um escravo, 
naquilo que era a idéia fundamental do instituto jurídico da escravidão (que 
ainda tinha assento, entre nós, no recém-revogado Código Comercial de 1850): 
a pessoa como res, despossuída, privada de direitos mínimos (inclusos os 
fundamentais) e moral ou fisicamente acuada. Tomando aquele documento (a 
denúncia) como contribuição doutrinária, vínhamos considerando, para fins de 
exercício da jurisdição trabalhista, que a presença desses elementos indiciários, 
na totalidade ou em maioria, seriam bastantes para a caracterização da 
escravidão contemporânea (e, por conseguinte, do delito de plágio in tese, 
dando ensejo à notitia criminis compulsória do artigo 40 do Código de Processo 
Penal,além de todas as repercussões trabalhistas típicas). Agora, com a edição 
da Lei 10.803/2003, essa ordem de consideração torna-se mais custosa, senão 
desautorizada, porque apenas as condições indiciárias dos itens 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
10 e 14 supra – pouco mais da metade – foram contempladas (a maioria por 
exegese da expressão “condições degradantes de trabalho”, que é elemento 
normativo do tipo), e em numerus clausus. Visto por esse ângulo, a nova 
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legislação antes dificulta que facilita a subsunção penal do neo-escravismo e o 
combate à impunidade no campo”163. 

 

A aplicação do princípio da independência das responsabilidades se apresenta 

viável nas hipóteses em que existe uma mesma conduta que é tida como ilícita em distintas 

naturezas jurídicas. No presente caso fático, inexiste tal previsão legal, caracterizando-se a 

conduta em tela como ilícito unicamente de natureza criminal - o qual, portanto, somente 

pode ser atribuído a alguém através da pertinente sentença penal condenatória, elaborada 

exclusivamente por juízo criminal, em consequência do devido processo legal em que 

tenham sido respeitadas todas as garantias fundamentais do acusado; atribuir tal 

competência a um tribunal administrativo, ainda que da decisão decorrente não venha a ser 

aplicada uma pena, mas mera sanção administrativo-tributária, configura violação ao 

princípio do juiz natural, pela criação de tribunal de exceção. 

 

Portanto, atribuir a um indivíduo sanções - ainda que de natureza jurídica diversa 

da pena - por conduta tipificada pelo ordenamento jurídico, única e exclusivamente, como 

ilícito penal, é o mesmo que usurpar a competência material do juízo criminal para atribuir 

a alguém a prática de um crime sem, contudo, cominar-lhe uma pena, mas meras sanções 

administrativas. 

 

Cuida-se de latente inconstitucionalidade que deve ser extirpada do nosso 

ordenamento jurídico por infringir os mais básicos direitos fundamentais do indivíduo: 

somente ser considerado culpado de um crime após a competente sentença criminal - 

havendo ou não a imposição da respectiva sanção. 

 

Outra questão que se impõe seria a aparente generalidade da sanção tributária 

imposta pelo art. 1º, da Lei Paulista 14.946/13, uma vez que alarga o alcance da cassação 

da eficácia da inscrição tributária estadual a todos aqueles “estabelecimentos que 

comercializarem produtos em cuja fabricação tenha havido, em qualquer de suas etapas 

de industrialização, condutas que configurem redução de pessoa à condição análoga à de 

escravo”. 

 

                                                           
163 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Do Crime De Redução À Condição Análoga À De Escravo, Na 
Redação Da Lei 10.803/2003. Disponível em: 
<http://coad.com.br/app/webroot/files/trab/html/doutrina/em451.htm>. Acesso em: 1.6.2014. 
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Segundo a redação do dispositivo, seria aparentemente correta a conclusão de que 

toda a cadeia produtiva de um bem ou serviço seria alcançada se apenas um de seus elos se 

utilizasse da conduta prevista como crime pelo art. 149 do Código Penal. 

 

Configura-se tal procedimento afronta ao princípio federativo, uma vez que a Lei 

Estadual estaria em sentido contrário àquele expresso por lei nacional, a saber, o Código 

Tributário Nacional, que preceitua ser a responsabilidade pelas infrações tributárias de 

caráter pessoal do agente quando resultarem de infrações conceituadas por lei como crime 

ou contravenções (art. 137, inciso I). 

 

"O dispositivo enumera situações em que a própria pessoa jurídica sofre os 
danos causados pela condenável ação daquele que atua em seu nome, de forma 
que a punição deve ser imposta ao próprio agente, permanecendo a pessoa 
jurídica na condição de sujeito passível do tributo, mas não da multa. 
O primeiro caso se refere às infrações mais graves, que, além da agressão à 
legislação tributária, configuram ilícitos penais (crimes ou contravenções). 
Conforme já analisa, em matéria criminal, a regra é a punição das pessoas 
físicas (agentes) e não das entidades em nomes das quais atuam. Para manter a 
coerência do ordenamento jurídico, o CTN seguiu a mesma linha, determinando 
a responsabilização pessoal do agente."164 

 

Outra não poderia ser a determinação do CTN, uma vez que inexiste, no Direito 

brasileiro, a figura da responsabilidade penal objetiva; a responsabilidade na esfera penal 

tem por imprescindível a existência do elemento subjetivo do agente: dolo, em regra, e 

culpa, quando haja expressa previsão do tipo culposo. 

 

Ora, inexistindo a figura do crime culposo no tipo previsto pelo art. 149 do CP, 

seria, pois, teratológica a decisão de responsabilizar, ainda que somente em sede 

administrativo-tributária, por comportamento previsto como conduta criminosa, aquele 

indivíduo que não tenha se conduzido dolosamente, somente por estar inserido em uma 

cadeia produtiva; é indispensável a demonstração do dolo do agente, sob pena de 

caracterização de hipótese inconstitucional de responsabilidade penal objetiva. 

 

Entende-se, ainda, inaplicável, como defendem alguns, a incidência da teoria da 

cegueira deliberada para caracterizar a responsabilização dos demais elos da cadeia 

produtiva em questão, vez que tal procedimento não seria apto a afastar a 

responsabilização penal objetiva, senão, veja-se: 

                                                           
164 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 2008, p. 351 
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Dispõe a teoria da cegueira deliberada acerca da possibilidade de 

responsabilização daqueles que, de forma intencional e a par de todas as evidências, 

valem-se de forma indireta de uma situação ilícita - no caso, o crime previsto no art. 149 

do CP. Ocorre, contudo, que, se tratando de instituto de natureza penal, incidente a norma 

que determina que, quando haja um tipo penal de conduta comissiva, somente podem ser 

responsabilizados por conduta omissiva aqueles que tinham o dever jurídico de agir para 

evitar o resultado e podia agir nesse sentido (CP, art. 13, § 2º). 

 

Ora, inexistindo dever de agir conforme o art. 13, § 2º, do CP, para os demais elos 

da cadeia produtiva, impossível atribuir-lhes responsabilidade penal pela sua omissão; 

somente quando caracterizado o dolo tendente à produção dos efeitos constantes no tipo 

descrito no art. 149 do CP é que tais agentes poderiam vir a ser responsabilizados. 

 

Quanto ao tema, a lição de Guilherme Guimarães Feliciano: 

 

“As figuras típicas assimiladas ao caput exigem, todas, o dolo específico 
(elemento subjetivo do injusto), a saber, o fim de reter as vítimas no local de 
trabalho. Só haverá assimilação se houver, pelo sujeito ativo, essa especial 
intenção que deve motivar as condutas típicas (o cerceamento do uso de meios 
de transporte pelos trabalhadores, a vigilância ostensiva do local de trabalho ou 
a posse dos documentos e/ou objetos pessoais dos trabalhadores)”.165 
 

Dessa forma, o Estado de São Paulo extrapolou a sua competência legislativa 

supletiva às normas gerais editadas pela União, vez que disciplinou a matéria de forma 

contrária àquela constante do Código Tributário Nacional, que determina a 

responsabilidade pessoal do agente pelas infrações tributárias cujas condutas sejam 

previstas como ilícitos penais, posição adotada como clara decorrência, na esfera 

administrativa, do princípio da pessoalidade da aplicação da pena: apenas aquele que 

pratica a conduta criminosa, de forma direta ou mediata, pode ser responsabilizado pelo 

crime, não podendo tal responsabilidade decorrente de ato criminoso ser alargada àqueles 

que não se conduziram de acordo com o fato tipificado como ilícito penal. 

 

Note-se que não se está fazendo menção a uma suposta cominação de pena pelo 

Estado-membro – matéria que padeceria de vício insanável de constitucionalidade, já que 

                                                           
165 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Op. Cit. 
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legislar sobre matéria penal é competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da 

Carta Magna – mas, reconhecendo a natureza administrativo-tributária da sanção constante 

do art. 1º em comento, concluí-se pela inconstitucionalidade da possível interpretação que 

generaliza o alcance dessa à toda a cadeia produtiva – como o quer uma interpretação 

gramatical pura e simples – por contrariedade à norma geral emanada pelo art. 137, I, do 

Código Tributário Nacional. 

 

Todavia, tendo por fundamento o princípio da força normativa da Constituição e o 

princípio da preservação dos atos normativos, sugere-se que seja dada aos dispositivos uma 

interpretação conforme a Carta Magna que vise afastar os vícios de constitucionalidade 

apontados acima. 

 

“O principio da interpretação das leis em conformidade com a constituição é 
fundamentalmente um principio de controle (tem como função assegurar a 
constitucionalidade da interpretação). E ganha relevância autônoma quando a 
utilização dos vários elementos interpretativos não permite a obtenção de um 
sentido inequívoco dentre os vários significados da norma. Daí a sua 
formulação básica: no caso de normas polissêmicas ou plurissignificativas deve 
dar-se preferência à interpretação que lhe de um sentido em conformidade com 
a constituição. Esta formulação comporta várias dimensões: (1) o princípio da 
prevalência da constituição impõe que, dentre as várias possibilidades de 
interpretação, só deve escolher-se uma interpretação não contrária ao texto e 
programa da norma ou normas constitucionais; (2) o princípio da conservação 
de normas afirma que uma norma não deve ser declarada inconstitucional 
quando, observados os fins da norma, ela pode ser interpretada em 
conformidade com a constituição; (3) o princípio da exclusão da interpretação 
conforme a constituição mas ‘contra legem’ impõe que o aplicador de uma 
norma não pode contrariar a letra e o sentido dessa norma através de uma 
interpretação conforme a constituição, mesmo através desta interpretação 
consiga uma concordância entre a norma infraconstitucional e as normas 
constitucionais. Quando estiverem em causa duas ou mais interpretações – todas 
em conformidade com a Constituição – devera procurar-se a interpretação 
considerada como a melhor orientada para a Constituição”.166 

 

No caso da competência ratione materiae exclusiva do juízo criminal à atribuição 

de ilícito criminal a qualquer indivíduo, entende-se que o mandamento constitucional seria 

respeitado em caso de aguardo da sentença penal condenatória transitada em julgado pelas 

autoridades administrativas, como pressuposto à aplicação das sanções tributárias por parte 

da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

 

                                                           
166CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria 
Almedina. 2002.p. 1212-1213 
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No que se refere à possível generalização da responsabilidade tributária 

decorrente de crime ou contravenção, entendemos que a constitucionalidade da redação 

conferida ao art. 1º da Lei em comento restaria resguardada na hipótese de haver a 

limitação dessa responsabilidade somente àqueles que atuaram dentro da conduta 

criminosa, seja através de autoria ou participação. Desta forma, restringindo o alcance do 

dispositivo em questão, amoldar-se-ia a lei específica em razão da norma geral expressa 

pelo Código Tributário Nacional. 

 

Estar-se-ia, assim, resguardando todas as garantias fundamentais dos particulares 

envolvidos, legitimando a atuação administrativa. 
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11 DAS PORTARIAS INTERMINISTERIAIS QUE CRIARAM A 
“LISTA SUJA” DOS EMPREGADORES QUE TENHAM 
SUBMETIDO SEUS EMPREGADOS A CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS 
DE ESCRAVO, SOB A LUZ DA CF. 
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11.1 Introdução 

 

A fim de auxiliar no combate desse crime, o Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), por meio da Portaria nº 540 de 2004, instituiu o denominado “Cadastro de 

Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas às de escravo”. 

Trata-se da popularmente conhecida “Lista Suja”, que possibilita a observação às 

Convenções n° 29 e 105 da OIT. 

 

Em 2011, a Portaria Interministerial do Ministério do Trabalho e Emprego e da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) n° 2, de 12 de maio, 

veio manter o referido Cadastro e enunciar regras sobre o mesmo, de modo a repetir o 

figurino da anterior e revogar a Portaria do MTE de n° 540. O procedimento de inclusão do 

nome do infrator no Cadastro acontece depois da decisão administrativa final do MTE 

referente ao auto de infração, lavrado tendo em vista ação fiscal em que tenha ocorrido a 

identificação de trabalhadores submetidos ao “trabalho em condições análogas às de 

escravo”. Todo o procedimento é baseado em preceitos previstos na Consolidação das Leis 

Trabalhista, a qual nada dispõe sobre o trabalho em condições análogas às de escravo.  

 

Já as exclusões decorrem do monitoramento, seja direto ou indireto, pelo período 

de 2 (dois) anos contados da data da inclusão do infrator no Cadastro. Tal monitoramento 

visa constatar a não reincidência do uso do “trabalho análogo ao de escravo” e o 

pagamento das multas referentes aos autos de infração lavrados na ação fiscal.  

 

Como afirmou Antonio Rodrigues de Freitas Júnior, Professor do Departamento 

de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP – Largo de 

São Francisco:  

 

“[...] a confecção e a difusão de uma ‘lista’ contendo o nome dos empregadores, 

infratores da proibição de trabalho escravo, conferindo-lhes publicidade e 

tornando os delinquentes por ela nominados passíveis da restrição de crédito em 

bancos públicos, exclusão de licitações etc., constituiria (sanção) das mais 
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inteligentes, potencialmente eficazes e bem-vindas por todo democrata de boa-

fé” 167. 

 

A chamada “Lista Suja” tem causado muita polêmica, pois, apesar de ser um 

importante instrumento de combate ao trabalho análogo ao de escravo no Brasil, tem sua 

constitucionalidade questionada sob o argumento de que viola o artigo 87, inciso II168; o 

artigo 186, incisos III e IV169, ambos da Constituição Federal; os princípios da separação 

dos poderes, da reserva legal, da presunção de inocência, do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, da tipicidade das infrações e das suas sanções, dentre 

outros. 

 

Em sentido contrário, afirma o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do 

Trabalho e Emprego que a criação da “Lista Suja” está em consonância com a Constituição 

Federal. Argumentam que a “Lista Suja” está alinhada aos seus artigos 1º, II, III e IV, que 

defendem a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho; 170, 

III, o qual prevê que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho e na livre 

iniciativa, objetivando assegurar existência digna, observando a justiça social e observada 

a função social da propriedade; 186, III e IV; além dos Decretos de números 41.721/57; 

58.563/66 e 678/92. 

 

 Deve-se mencionar que foi ajuizada, pela Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

5209/2014170, contra ambas171, as portarias. 

                                                           
167 Direito não tolera imposição de pena por meio de portaria . Consultor Jurídico (Conjur). Publicado em: 
25 de fevereiro de 2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-fev-25/antonio-freitas-direito-nao-
toleraimposicao-pena-portaria>. Acesso em:21 abr. 2015. 

168 Constituição Federal de 1988, artigo 87 - Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros 
maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao Ministro de 
Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei: II - expedir instruções para a 
execução das leis, decretos e regulamentos; 

169 Constituição Federal de 1988, artigo 186 - A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: III - 
observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar 
dos proprietários e dos trabalhadores. 

170 ADI 5209 MC, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 23.12.2014, publicado em PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 02/02/2015 PUBLIC 03.02.2015. 
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 A requerente argumenta que “o pedido de declaração de inconstitucionalidade da 

Portaria não significa menosprezo à legislação nacional e internacional de combate ao 

trabalho escravo, e muito menos uma defesa de prática tão odiosa”172. Ao contrário, 

entende que revela prestígio aos princípios fundamentais da República Federativa do 

Brasil, os quais foram mitigados pelos Ministros de Estado quando, por meio impróprio, 

legislaram e criaram restrições e punições inconstitucionais. Afirma, ainda, que:  

 
173“[...] assim como é inconcebível que empregadores submetam trabalhadores 

a condições análogas às de escravo, também é inaceitável que pessoas sejam 

submetidas à situações vexatórias e restritivas de direitos sem que exista uma 

prévia norma legítima e constitucional que permita tal conduta da 

Administração Pública”. 

 

A ação ainda não foi julgada, mas o pedido de liminar foi deferido por decisão 

monocrática do Ministro Lewandowski, em 27.12.2014, que, em plantão no recesso 

judicial174, suspendeu os efeitos das portarias objeto da ação (PM MTE 540/2004 e PI 

MTE/SDH 2/2011). Posteriormente, veio, de forma a driblar a decisão do Supremo 

Tribunal Federal, nova portaria que enuncia regras sobre o Cadastro de Empregadores que 

tenham submetido trabalhadores a condições análogas às de escravo e revoga a Portaria 

Interministerial nº 2, de 12.05.2011. Trata-se da Portaria Interministerial nº 2, de 3.03.2015 

do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República. 

 

                                                                                                                                                                                
171 Vale observar que, não obstante a PI tenha revogado a PI MTE 540/2004, a ADI n. 5.209 foi proposta 
contra as duas portarias, PI MTE 540/2004, PI MTE/SDH 2/2011, não obstante a segunda revogue a 
primeira, no sentido de se evitar qualquer efeito repristinatório. O efeito repristinatório significa que a norma 
declarada inconstitucional não foi apta para revogar validamente a lei anterior que disciplinava matéria 
idêntica, já que nasceu nula. 

172 ADI 5209 MC, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 23.12.2014, publicado em PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 02.02.2015 PUBLIC 03.02.2015. 

173 Idem. 

174 Conforme o artigo 10 da Lei n. 9.868/1999 ao Presidente do Supremo Tribunal Federal compete decidir 
sobre questões urgentes no período de recesso ou de férias, conforme o artigo 13, VIII, do RISTF. Assim, a 
medida cautelar requerida em ação direta de inconstitucionalidade pode ser excepcionalmente concedida no 
período de recesso por decisão monocrática do Presidente desta Corte. 
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A regulamentação da Portaria e sua publicação se deram após obtenção, pela 

ONG Repórter Brasil, da “Lista Suja”, com fulcro na Lei de Acesso à Informação, a qual 

contou com 404 nomes, entre pessoas físicas e jurídicas.  

 

Como lembrado pela ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SDH), Ideli Salvatti, a nova Portaria foi assinada no dia 31 de 

março, data que marca o início do último golpe militar no país, há 51 anos. “Um país como 

o nosso, que teve mais de três séculos de escravidão e décadas de ditadura, não pode 

admitir nem escravidão, nem ditadura”.175 

 

Apesar do argumento de que esta última Portaria, redigida com apoio da 

Advocacia Geral da União, veio sanar vícios afetos à anterior, isto, contudo, não parece ter 

ocorrido. A única mudança substancial é no sentido de que prevê que serão “assegurados o 

contraditório e a ampla defesa em todas as fases do procedimento administrativo, nos 

termos dos artigos 629 a 638 do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, da 

Consolidação das Leis do Trabalho”.176 

 

O presente capítulo se propõe, pois, a analisar a constitucionalidade da criação e 

regulamentação por portarias da “Lista Suja” e seu contexto atual no mundo jurídico. 

 

11.2 Análise da constitucionalidade das portarias ministerial e interministeriais 

que criaram a “lista suja”  

 

Neste contexto, acerca da inconstitucionalidade da Portaria Ministerial e das 

Portarias Interministeriais, poder-se-ia afirmar ser indevido imprimir efeitos trabalhistas à 

situação penal típica, não objetivada pela lei trabalhista, mormente porque a cada caso 

caberia a interpretação, administrativa e/ou judicial, acerca do tema.  

 

                                                           
175 GOMES, Marcel. Governo lança portaria e recria “lista suja” do trabalho escravo. Publicado em: 
31/03/2015. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2015/03/governo-lanca-portaria-e-recria-lista-suja-
dotrabalho-escravo/>. Acesso em: 21.4.2015 

176 Portaria Interministerial nº 2, de 3.03.2015 do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, artigo 2º. 
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Ora, a inserção do nome na “Lista Suja” acontece sem obedecer ao devido 

processo legal, já que o mero descumprimento de normas de proteção ao trabalho não é 

suficiente a se concluir pela configuração do trabalho análogo ao de escravo. Além do que, 

a inclusão de uma pessoa em tal lista, sem o respeito ao devido processo legal, vulnera o 

princípio da presunção de inocência.  

 

Mormente no tocante à autoridade administrativa, cabe salientar não ser 

conveniente que a mesma autoridade que tem o poder de punir também possa determinar o 

que deve ser punido, o que viola os princípios constitucionais da inafastabilidade da 

Jurisdição, Separação dos Poderes e o próprio Estado Democrático de Direito. Assim, far-

se-ia mister aguardar o trânsito em julgado da decisão, judicialmente, não bastando o 

impreciso termo utilizado na Portaria em comento da “decisão administrativa final”. 

  

Como se não bastasse, ao analisar o ordenamento jurídico brasileiro, extrai-se que 

a conduta de reduzir pessoa à condições análogas à de escravo se caracteriza como ilícito 

penal, tipificada como crime pelo artigo 149 do Código Penal. Trata-se, portanto, de 

matéria afeita ao juiz criminal, sendo esta uma competência absoluta, nos termos do artigo 

5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.  

 

“O postulado constitucional da não culpabilidade impede que o Estado trate, 
como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal 
irrecorrível. A prerrogativa jurídica da liberdade – que possui extração 
constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) – não pode ser ofendida por 
interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante 
discurso de conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em 
detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela CR, a 
ideologia da lei e da ordem. Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta 
prática de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença penal condenatória 
irrecorrível, não se revela possível – por efeito de insuperável vedação 
constitucional (CF, art. 5º, LVII) – presumir-lhe a culpabilidade. Ninguém pode 
ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja 
prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial 
condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não 
culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que 
impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao 
indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido 
condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. Precedentes.177 O 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA não tem competência para aplicação de penalidades a condutas 

                                                           
177 HC 89.501, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-2006, Segunda Turma, DJ de 16.3.2007. 
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tipificadas em lei como contravenção penal e crime, que só podem ser impostas 
por juízo criminal, obedecido o devido processo legal”. 178 

 

A fim de defender as medidas tomadas pelos auditores fiscais do trabalho, o 

Coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Escravo/SRTE-SP/MTE, Dr. 

Renato Bignami, no IV Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas – CNJ e TRT-1 (29.5.2014 e 30.5.2014), destacou que os procedimentos seguidos 

pelos auditores fiscais do trabalho estão insertos na Instrução Normativa n. 91/2011 e que a 

Lei do Seguro Desemprego estabelece, como ato vinculado, o resgate dos trabalhadores 

expostos à condições análogas às de escravo, expedição de sua documentação, emissão de 

guias de seguro desemprego (três parcelas), rescisão contratual, reintegração social (com 

prioridade nos programas sociais), seu retorno à origem – caso seja seu desejo, 

responsabilização do poder econômico relevante (com auditorias), inclusão do nome do 

empregador na “lista suja”, coordenação de diálogo social e organização da rede de apoio.  

 

Contudo, não se vislumbra, no caso em estudo, uma pretensa incidência do 

princípio da independência das responsabilidades, no qual "um mesmo fato pode dar 

origem a sanções civis, penais e administrativas, aplicáveis cumulativamente", já que 

inexiste, no nosso ordenamento jurídico, qualquer ilícito civil ou trabalhista que se 

caracterize como redução de pessoa a condições análogas às de escravo; cuida-se de 

instituto exclusivo de natureza penal, tipificado como crime. Nem se diga que a Instrução 

Normativa n. 91 do MTE regula a matéria, no âmbito trabalhista, porquanto não se trata de 

lei.  

 

A aplicação do princípio da independência das responsabilidades se apresenta 

viável nas hipóteses em que existe uma mesma conduta que é tida como ilícita em distintas 

naturezas jurídicas. No presente caso fático, inexiste tal previsão legal, caracterizando-se a 

conduta em tela como ilícito unicamente de natureza criminal - o qual, portanto, somente 

pode ser atribuído a alguém através da pertinente sentença penal condenatória, elaborada 

exclusivamente por juízo criminal, em consequência do devido processo legal em que 

tenham sido respeitadas todas as garantias fundamentais do acusado; atribuir tal 

competência a um tribunal administrativo, ainda que da decisão decorrente não venha a ser 

                                                           
178 TRF 1ª Região – AC 16.232/PA – Rel. Desembargador Federal Catão Alves – j. 28.05.2007. 
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aplicada uma pena, mas mera sanção administrativa, configura violação do princípio do 

juiz natural, pela criação de tribunal de exceção. 

 

Ainda, porquanto inexistindo a figura do crime culposo no tipo previsto pelo 

artigo 149 do Código Penal, seria teratológica a decisão de responsabilizar, ainda que 

somente em sede administrativa, por comportamento previsto como conduta criminosa, 

aquele indivíduo que não tenha se conduzido dolosamente, somente por estar inserido em 

uma cadeia produtiva, sendo indispensável a demonstração do dolo do agente, sob pena de 

caracterização de hipótese inconstitucional de responsabilidade penal objetiva. 

 

Não há que se invocar, tampouco, o artigo 87, parágrafo único, II179, da CF, o qual 

permite ao Ministro de Estado expedir instruções para a execução das leis, decretos e 

regulamentos. Ora, a PI MTE/SDH 2/2011 foi editada no exercício da competência desta 

norma, já que consta no bojo da mesma, o intuito de regulamentar o artigo 186 da Carta 

Constitucional, que trata da função social da propriedade rural. Ocorre que se exige a 

preexistência de uma lei formal capaz de estabelecer os limites de exercício do poder 

regulamentar, já que este não legitima o Poder Executivo a editar atos primários. Eis o 

entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.180 

 

Nesse sentido, se pronunciou o Ministro Ricardo Lewandowski na decisão liminar 

da ADI n. 5.209:  

 

“ Configurada, portanto, a edição de ato normativo estranho às atribuições 
conferidas pelo artigo 87, inciso II, da Carta Constitucional, o princípio 
constitucional da reserva de lei impõe, ainda, para a disciplina de determinadas 
matérias, a edição de lei formal, não cabendo aos Ministros de Estado atuar 
como legisladores primários e regulamentar norma constitucional”181. 

 

                                                           
179 Constituição Federal de 1988, artigo 87 - Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros 
maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao Ministro de 
Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei: II - expedir instruções para a 
execução das leis, decretos e regulamentos; 

180 Cf. ADI 5209 MC, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 23.12.2014, publicado em 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 02/02/2015 PUBLIC 03.02.2015. 

181 ADI 5209 MC, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 23.12.2014, publicado em PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 02.02.2015 PUBLIC 03.02.2015. 
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Além do que, o artigo 149 do Código Penal não carece de regulamentação, sendo 

a inclusão do nome das empresas envolvidas com trabalho análogo ao de escravo na “Lista 

Suja” uma sanção, ainda que de cunho exclusivamente moral, não cabendo o argumento de 

que se trata de mero direito à informação, na medida em que a inclusão em tal cadastro 

implica, ainda que não por cominação imposta pela Portaria, em restrição a financiamentos 

e desvalorização da marca, sendo patente, pois, a sanção de cunho moral decorrente de tal 

ato. Desta forma, entende-se de que: 

 

“Não se aceitam ’atalhos’ simplesmente porque o caminho da legalidade é 
exigência política imposta à democratização do poder do Estado. Não se confere 
ao agente político “cheque em branco” para a criação e a imposição de sanção 
aos administrados. Tal preceito, na democracia, não comporta exceção por 
orientação partidária, ideológica, moral; nem mesmo por ‘nobreza de 
propósitos’”182. 

 

Cabe apontar que os Ministros de Estado, ao editarem o ato impugnado, inovaram 

no ordenamento jurídico, extrapolando o âmbito de incidência do inciso II, do artigo 87, do 

Texto Constitucional, de forma a usurpar a competência do Poder Legislativo e ferir a 

cláusula pétrea da separação de poderes. Neste sentido: 

 

“[...] os fundamentos do direito moderno e os preceitos do sistema jurídico 
brasileiro não toleram é a criação de figuras jurídicas destinadas à imposição 
aos infratores, pelo Estado, de sanção (pena), mesmo que de índole não 
criminal, por meio de ‘portarias’, ‘decretos’ ou por quaisquer outras 
disposições administrativas. O princípio é claro e de compreensão singela: 
somente lei autoriza a criação e a imposição de sanção! ... E as autoridades 
prolatoras das citadas portarias conhecemno muito bem; tão bem que insistem 
em justificar o recurso à ‘gambiarra’ ao argumento de que ‘não se trata de 
sanção mas de ‘efeito’ derivado de sanção imposta pela fiscalização 
trabalhista’. Ocorre que inexiste lei, trabalhista ou não, que contenha, entre as 
modalidades de sanção, o lançamento do nome de empregadores infratores em 
‘lista’ pública, seja para lhes condicionar o crédito em banco público, seja para 
promover o prejuízo na sua imagem e reputação institucional”.183 

 

Como se não bastasse, a inclusão do nome das empresas autuadas e condenadas 

no âmbito administrativo, sem aguardar-se trânsito em julgado na esfera Judicial, 

                                                           
182 FREITAS JÚNIOR, Antonio Rodrigues de. Direito não tolera imposição de pena por meio de portaria . 
Consultor Jurídico (Conjur). Publicado em: 25 de fevereiro de 2015. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-fev-25/antonio-freitas-direito-nao-tolera-imposicao-pena-portaria>. Acesso 
em:21 abr. 2015. 

183 Idem. 
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implicaria em violação ao princípio da inocência, na medida em que se estaria indicando 

como infrator alguém que sequer foi condenado judicialmente. 

 

Inquestionável, pois, a inconstitucionalidade da PM MTE 540/2004, da PI 

MTE/SDH 2/2011 e da PI MTE/SDH 2/2015. Como afirmou o Ministro Ricardo 

Lewandowski:  

 

“O tema trazido aos autos – trabalho escravo – é muito caro à República 
Federativa do Brasil, que tem por fundamentos a dignidade da pessoa humana e 
os valores sociais do trabalho, sendo as políticas públicas, para a extinção de 
odiosa prática, um dever constitucionalmente imposto às pastas ministeriais 
envolvidas. Contudo, mesmo no exercício de seu munus institucional de 
fiscalizar as condições de trabalho e punir os infratores, a Administração 
Pública Federal deve observância aos preceitos constitucionais, dentre os quais 
os limites da parcela de competência atribuída aos entes públicos. [...] Embora 
a edição dos atos normativos impugnados vise ao combate da submissão de 
trabalhadores a condições análogas à de escravo, diga- se, no meio rural, a 
finalidade institucional dos Ministérios envolvidos não pode se sobrepor à 
soberania da Constituição Federal na atribuição de competências e na 
exigência de lei formal para disciplinar determinadas matérias”184. 

 

11.3 Conclusão  

 

A fim de auxiliar no combate ao crime de exploração de trabalho análogo ao de 

escravo, a Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, bem como da 

Portaria MTE n° 540, de 19 de outubro de 2004, enunciaram regras sobre o Cadastro de 

Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas às de escravo. O 

procedimento de inclusão do nome do infrator no Cadastro acontece depois da decisão 

administrativa final do MTE referente ao auto de infração lavrado, tendo em vista ação 

fiscal em que tenha ocorrido a identificação de trabalhadores submetidos a condições 

análogas às de escravo. 

 

Não obstante a louvável intenção do MTE e da SDH, tais portarias são 

inconstitucionais porquanto ultrapassam o direito de regulamentar, violam o devido 

processo legal, o princípio da presunção de inocência, a separação de poderes, a reserva 

legal, o contraditório e a ampla defesa, além do princípio da tipicidade das infrações e das 

suas sanções, dentre outros. Quando da edição das portarias, o MTE e a SDH usurparam da 

                                                           
184 ADI 5209 MC, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 23.12.2014, publicado em PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 02.02.2015 PUBLIC 03.02.2015. 
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competência do Poder Legislativo, ao inovar no ordenamento jurídico brasileiro, violando 

o inciso II, do artigo 87, do Texto Constitucional e a cláusula pétrea da separação de 

poderes.  

 

Além do que, a inscrição do nome na “Lista Suja”, levando-se em conta apenas o 

simples descumprimento de normas de proteção ao trabalho, viola o princípio 

constitucional do devido processo legal, pois não é suficiente a se concluir pela 

configuração do trabalho análogo ao de escravo. Esta inclusão do nome de uma pessoa em 

tal lista, sem o respeito ao devido processo legal, vulnera, ainda, o princípio da presunção 

de inocência.  

 

Sobre a não observância do devido processo legal, o Ministro Lewandowki se 

pronunciou na ADI n. 5.209:  

 

“[...] a inclusão do nome do suposto infrator das normas de proteção ao 
trabalho ocorre após decisão administrativa final, em situações constatas em 
decorrência da ação fiscal e que tenha havido a identificação de trabalhadores 
submetidos a condições análogas à de escravo. Ou seja, essa identificação é 
feita de forma unilateral sem que haja um processo administrativo em que seja 
assegurado contraditório e a ampla defesa ao sujeito fiscalizado”185. 

 

Concluí-se, assim, pela inconstitucionalidade da PM MTE 540/2004, PI 

MTE/SDH 2/2011 e PI MTE/SDH 2/2015. Louvável a decisão liminar do Supremo na ADI 

n. 5.209/2014, que, utilizando-nos, mais uma vez ,das palavras do Professor Antonio 

Rodrigues de Freitas Júnior: 

 

“ao reconduzir a matéria aos trilhos do Estado de Direito” 186, não obstante tal 
decisão tenha sido driblada, e o seu entendimento desconsiderado com a edição 
da PI MTE/SDH 2/2015. Ora, “gambiarras tornam a punição certamente mais 
fácil e atraente, ao mesmo tempo em que, pelos mesmos motivos, menos 
legítima, transparente e passível de controle público”187. 

                                                           
185 ADI 5209 MC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 23.12.2014, publicado em PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 02.02.2015 PUBLIC 03.02.2015. 

186 Idem. 

187 FREITAS JÚNIOR, Antonio Rodrigues de. Direito não tolera imposição de pena por meio de porta ria. 
Consultor Jurídico (Conjur). Publicado em: 25 de fevereiro de 2015. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-fev-25/antonio-freitas-direito-nao-tolera-imposicao-pena-portaria>. Acesso 
em: 21.4.2015. 
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12 ENTREVISTAS 
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A fim de possibilitar uma análise do tema sob diversos ângulos, envolvendo os 

diferentes agentes e atores do cenário atual de trabalho análogo ao de escravo na indústria 

da moda, além das entrevistas com os próprios costureiros, constantes em capítulo 

específico sobre a relação Brasil X Bolívia, foram feitas perguntas padronizadas aos 

entrevistados, tendo algumas sido respondidas por e-mail e outras gravadas. 

 

Abaixo, seguem os dados dos entrevistados, com suas respectivas respostas:  

 

Marcus Menezes Barberino Mendes. Juiz do Trabalho Substituto do Trabalho 

no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: 

 

1) Como a Justiça do Trabalho define o trabalho análogo ao de escravo? 

 

R: Bem, o trabalho de formação da jurisprudência é empírico. E formativo. Quanto o 

problema ganhou visibilidade, o Judiciário preenchendo o conteúdo indeterminado dos 

termos constantes do antigo artigo 149 do CP, que de certo modo se amolda a atual 

redação do citado artigo. O termo mais relevante é a ideia de trabalho degradante. Como 

regra a prova dos autos evidencia condições de trabalho tão aviltantes como: habitação 

com focos de retenção de resíduos humanos (fezes, urina), alimentação estragada; ausência 

de água ou fornecimento de água sem propriedades para consumo (já julguei casos em que 

a água estocada era amarela). Outra vertente relevante é a jornada exaustiva, que 

geralmente se baseia na extensão habitual da jornada diária permitida (lembre-se que as 

horas extraordinárias descritas na lei devem ser eventuais). Não é incomum encontrarmos 

jornadas habituais de doze horas, por exemplo. Por fim, a restrição da liberdade por força 

de dívida. Mas todas as espécies são encontradas. A menos comum é a restrição pura e 

simples da liberdade, até pela dispersão e dificuldade da prova dessa hipótese. 

 

2) Qual é a forma de atuação da Justiça do Trabalho no combate ao trabalho 

análogo ao de escravo? 

 

R: Cada Tribunal traçou suas estratégias para cooperar com o cumprimento do 

compromisso internacional que o Estado Brasileiro necessita cumprir perante a OEA. 

Geralmente com treinamento para instrução das causas coletivas, já que as demandas 
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individuais já vinham sendo processadas normalmente. Em locais de maior incidência o 

TST colaborou orçamentariamente e o TRT criou, por exemplo, vara itinerante que poderia 

ser acionada rapidamente para atuar em medidas de urgência, remetendo os autos a vara 

competente após o exame de tais medidas. Hoje há grupos de apoio e de análise em boa 

parte dos Tribunais, que se limitam a avaliar a estratégia e elaborar projetos de 

treinamento, além de soluções de "lege ferenda". 

     Quanto ao mais, vige o que a tradição no Judiciário, o processamento das causas nas varas 

onde deve incidir o juiz natural, pois não há varas especializadas em nenhum tribunal, ao 

menos no meu parco conhecimento. 

 

3)  Quais são as principais características do trabalho análogo ao de escravo na 

indústria da moda? 

 

R: Além dos elementos configuradores já descritos no item 01, a grande empresa da moda 

costuma incidir diretamente no processo produtivo das "empresas" do seu cluster, para 

controlar os resultados e o tempo de produção. Ou seja, como regra, são efetivos 

empregadores (ou co-empregadores, embora a CLT somente amolde tal circunstância ao 

grupo econômico). Como são atividades executadas a domicílio ou dentro de facções, a 

pulverização dos focos de trabalho escravo contemporâneo dificulta em muito a atuação da 

polícia administrativa do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

4) Qual é o perfil do trabalhador exposto à condição análoga à de escravo na 

indústria da moda? 

 

R: É muito variado. Os mais frágeis são os imigrantes sul-americanos, notadamente os 

bolivianos, pois ficam expostos a um elemento sociológico importante: a condição de 

estrangeiro e sem documentos legaisos torna vítimas potenciais da rede de tráfico e da 

chantagem por todos os elementos corruptores que atuam na cadeia produtiva, sejam 

agentes privados, sejam agentes públicos. Mas há também brasileiros e, por força da 

intensa mudança demográfica e socioeconômica por que passa o Brasil, cada vez mais 

africanos e centro-americanos. 
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5) Qual é o perfil do explorador de referidos trabalhadores? 

 

R: O explorador institucional é a grande empresa. A grande corporação age de forma quase 

indolor, já que suas estratégias de gestão não costumavam levar em consideração a 

regularidade da contratação de mão de obra. Diga-se em favor das empresas que a 

organização desta atividade através do "putting out" é antiga e antecede em muito a 

chamada globalização econômica e a internacionalização das marcas de moda e redes de 

varejo. A partir da grande empresa formam-se vários anéis de empresas fornecedoras, cuja 

complexidade administrativa e adesão ao cumprimento da lei é muito variado. Mas na 

ponta estão as pequenas oficinas administradas por nacionais ou por estrangeiros de várias 

nacionalidades. Aliás, esses estrangeiros são frequentemente o elo de ligação entre o 

mercado de trabalho, a população imigrante e a rede de tráfico de pessoas. 

 

6) Quais são os principais meios de prova para caracterização do trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: As inspeções do MTE e do MPT são instrumentos relevantes para obter imagens, 

depoimentos, cadernos de anotações, regras e regulamentos de processos produtivos, 

moldes produzidos pela tomadora. Enfim, o leque é variado talvez infinito. A coleta dos 

depoimentos in loco é fundamental. Pois a prova oral irá se dispersar quando a rede tráfico 

acionar seus mecanismos de pressão. 

 

7) Quais foram os principais casos nos quais a Justiça do Trabalho atuou 

envolvendo o trabalho análogo ao de escravo? 

 

R: São centenas de casos, todos dramáticos. Os que têm mais apelo na opinião pública 

envolvem o setor da moda, o setor sucroalcooleiro, a mineração, siderurgia. Mas há casos 

em obras públicas em todos os níveis e regiões. O Brasil sempre estigmatizou o trabalho 

humano. Os casos mais comuns em números de empregadores envolvem as fronteiras 

agrícolas e a abertura de novos pastos e terras agricultáveis. Os mais massivos em números 

de vítimas envolve o setor sucroalcooleiro, pois intensivo em mão de obra. 
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8) Quais são as principais justificativas para a exploração do trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: A grande empresa geralmente afirma desconhecer o problema, alegando que são 

empregados de outras empresas sobre as quais não exerce qualquer influência, mas os 

elementos de prova são eloquentes em demonstra o inverso. Há também um discurso 

rústico de antropologia jurídica de que as condições de trabalho oferecidas são iguais ou 

superiores as do país de origem; há a afirmação de aquiescência com as condições 

ofertadas (o neocontratualismo tem um aspecto cínico, pois o estipulante demonstra não 

desconhecer as regras de ordem pública); e sempre há elementos de "noblesseobligé"(sou 

solidário, dei o emprego porque a vítima precisava, etc). 

 

9) Quais são as sanções usualmente impostas aos exploradores de tal tipo de mão 

de obra? 

 

R: Cumprimento das obrigações legais em relação aos trabalhadores vitimados, 

recomposição do meio ambiente do trabalho com o cumprimento de obrigações de fazer e 

não fazer; fixação de indenização por danos morais aos vitimados; e fixação de 

indenização por danos morais coletivos a bens difusos sob os mais variados argumentos: 

dano ao tecido social; dano a bens difusos como a proteção previdenciária, politica 

habitacional e saneamento quanto ao não recolhimento do FGTS, etc. Note que tudo isso se 

relaciona com fenômenos do direito econômico, pois quando provada a articulação da 

grande empresa, mesmo que ela não exerça monopólio ou oligopólio, sua conduta 

configura "dumping"e por sua repercussão no campo do direito social, passou-se a chamar 

de "dumping social". Mas é dumping, pura e simplesmente. E isso leva a majoração das 

sanções. Tenho para mim que uma sanção possível embora extremamente dura seja a 

extinção da pessoa jurídica e arrecadação do seu patrimônio, nos termos do Código Civil. 

Mas nunca me defrontei com tal pedido específico. Mas tenho a convicção que a gravidade 

de certas ofensas mereçam tal sanção de ofício, o que envolve complexa questão de 

política judiciária. 

 

10) Quais medidas são tomadas em relação aos trabalhadores expostos à tais 

condições? (não respondida). 
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11) Quais são as principais dificuldades no enfrentamento ao trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: A tradição do "putting out", a acirrada concorrência entre grupos locais e internacionais, 

sempre em busca de rebatimento de custos, e a inexistência de estímulos públicos a 

estruturação do setor. Os primeiros incentivos estão vindo do sistema de justiça através das 

ações civis públicas. O que é pouco e de abrangência limitada. 

 

12) Quais seriam as medidas mais efetivas para o combate a tal tipo de exploração? 

 

R: Acho que as medidas mais relevantes seriam as cooperativas e estruturadoras. Por 

exemplo, a desterceirização do processo produtivo ou no mínimo a criação de um código 

de conduta trabalhistas e social dos prestadores de serviços, a criação de agências de 

emprego. Tudo isso através da articulação entre empresa e sindicato. O problema é que o 

Brasil não tem tradição de cooperação na estruturação do mercado de trabalho, salvo as 

controversas soluções do setor automotivo, geralmente embaladas em grandes incentivos 

fiscais e creditícios. 

 

Jesse Coelho de Almeida. Delegado da Polícia Federal:  

 

1) Como a Polícia Federal define o trabalho análogo ao de escravo? 

 

R: Para mim é essencial a incapacidade de livre locomoção, sendo o trabalhador impedido 

de sair do local por encarceramento, devido à vigilância armada ou mesmo por 

impossibilidade de se locomover, por se tratar de local afastado dos centros urbanos. 

 

2) Qual é a forma de atuação da Polícia Federal no combate ao trabalho análogo 

ao de escravo? 

 

R: Investigações em Inquéritos Policiais, participação em Força-Tarefa multi-institucional 

de combate ao trabalho escravo e apoio a ações do Ministério Público do Trabalho. 
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A instauração de inquérito pode ocorrer por  iniciativa própria da autoridade policial que 

venha a tomar conhecimento do fato criminoso ou por provocação (requisição do MP ou 

do Juiz; notitia criminis) 

 

3) Quais são as principais características do trabalho análogo ao de escravo na 

indústria da moda? 

 

R: É muito comum a existência de oficinas clandestinas, muitas vezes com estrangeiros 

que entraram ilegalmente no país, aliciados no seu local de origem. 

 

Quando o trabalhador possui documentos, estes ficam em poder da pessoa que explora o 

seu trabalho. 

 

4) Qual é o perfil do trabalhador exposto à condição análoga à de escravo na 

indústria da moda? 

 

R: Pouco instruído e que veio para o local mediante falsas promessas. No caso de 

estrangeiro, geralmente não fala a língua local.  

 

5) Qual é o perfil do explorador de referidos trabalhadores? 

 

R: Mesma nacionalidade do explorado, apoiado por uma rede de pessoas que realizam o 

aliciamento, a viagem para a região em que o trabalho será prestado e que mantém a 

coação sobre o trabalhador, com ameaças e submissão a dívidas intermináveis. 

  

6) Quais são os principais meios de prova para caracterização do trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: Por vezes o trabalhador explorado, por medo ou outros artifícios, nega a condição a que 

é submetido. 

 

Assim, a prova se forma por busca e apreensão de documentos e perícias no local de 

trabalho e de alojamento.  
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7) Quais foram os principais casos nos quais a Polícia Federal atuou envolvendo o 

trabalho análogo ao de escravo? 

 

R: A maioria dos casos de trabalho escravo ocorre no Estado do Pará, muitos resolvidos 

pela ação da Força-Tarefa da qual a PF faz parte. 

 

No interior do Estado de São Paulo, nas proximidades Campinas, já foram localizados 

trabalhadores em condições análogas a de escravos em atividades na construção civil 

(Hortolândia, Sumaré) e na indústria de confecções (Americana). 

 

8) Quais são as principais justificativas para a exploração do trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: O principal motivador é a alta produção com baixo custo, possibilitando a concorrência 

com produtos importados. 

 

9) quais são as sanções usualmente impostas aos exploradores de tal tipo de mão de obra? 

 

R: Prisão e multa, além de imediata composição, com a atuação de outros órgãos, para 

ressarcimento  dos danos. 

 

10) Quais medidas são tomadas em relação aos trabalhadores expostos à tais 

condições? 

 

R: Órgãos federais, estaduais e municipais costumam intervir para ressarcimento do dano e 

para promover o retorno dos trabalhadores a suas origens. 

 

11) Quais são as principais dificuldades no enfrentamento ao trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: A localização das oficinas, que operam em locais de difícil acesso, dificultando ações de 

fiscalização. 
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Outra dificuldade é a postura que assumem alguns trabalhadores, coagidos pelos 

exploradores, para prestar informações falsas sobre a real condição de trabalho. 

 

12) Quais seriam as medidas mais efetivas para o combate a tal tipo de exploração? 

 

R: Campanhas de esclarecimento e aumento da fiscalização.  

 

Juliana Felicidade Armede. Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do 

Estado de São Paulo em Programas de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Erradicação 

do Trabalho Escravo e Refúgio:  

 

1) Como a COETRAE define o trabalho análogo ao de escravo? 

 

R: O trabalho análogo ao de escravo é definido pela COETRAE-SP conforme o art. 149 do 

Código Penal em vigor: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 

forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, 

quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão da dívida contraída com 

empregador ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003). 

Importante salientar que as 05 condições acima destacadas não precisam ocorrer de forma 

uníssona para caracterizarem o trabalho análogo ao de escravo. O crime é caracterizado 

mesmo quando esses elementos ocorrem isoladamente. Diferentemente do que prega o 

senso comum, que associa o trabalho contemporâneo ao tronco e às correntes, na 

legislação brasileira a restrição da locomoção, o cárcere privado, por exemplo, não são 

condicionantes exclusivos para identificar esse crime. Segundo dados gerais do Ministério 

do Trabalho e Emprego, por exemplo, o maior número de casos de trabalho análogo ao de 

escravo foi caracterizado pela degradação das condições laborais. 

 

2) Qual é a forma de atuação da COETRAE no combate ao trabalho análogo ao 

de escravo? 

R: A COETRAE-SP é um órgão que tem a finalidade de propor mecanismos para 

erradicação do trabalho escravo no Estado de São Paulo, por meio da construção coletiva 

de diretrizes e da articulação de políticas públicas. Suas atividades se desenvolvem pela 
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avaliação, acompanhamento e proposição de ações, programas, projetos e planos voltados 

ao enfrentamento do trabalho escravo. 

A COETRAE-SP atua, por exemplo, acompanhando a tramitação de projetos de lei; 

incentivando a realização de estudos e pesquisas e campanhas; apoiando a criação de 

comitês ou comissões assemelhadas nas esferas regional e municipal; estabelecendo 

contato com setores de organismos internacionais, no âmbito Sistema Interamericano e das 

Organizações das Nações Unidas, que tenham atuação no enfrentamento do trabalho 

escravo; registrando e acompanhando casos que envolvam o tema do trabalho escravo. 

É importante que a pesquisadora não confunda os papeis e as funções de cada instituição 

que compõe a COETRAE-SP. O enfrentamento do trabalho escravo, com base nas 

atribuições previstas no Decreto nº 57.368, de 26 de setembro de 2011, visa garantir o 

respeito e autonomia de competência das diferentes instituições através da coordenação de 

ações e decisões que são próprias desse espaço colegiado voltado para a construção de 

políticas públicas no Estado. 

 

3) Quais são as principais características do trabalho análogo ao de escravo na 

indústria da moda? 

 

R: A indústria da moda está ligada a exploração do trabalho análogo ao de escravo, 

segundo dados de acompanhamento de casos, dentro do processo de produção têxtil. 

A predominância da exploração do trabalho análogo ao de escravo ao longo da cadeia 

produtiva de empresas com marcas consolidadas, muitas com alto valor agregado. 

Dificilmente se encontra o trabalho escravo diretamente vinculado às grandes empresas, 

mas não raramente são encontrados ao longo de suas cadeias de fornecedores, por meio da 

terceirização ou da chamada “quarteirização” de mão de obra para a confecção de roupas. 

O que não significa que toda terceirização de mão de obra para a produção de roupas possa 

ser considerada como exploração do trabalho análogo ao de escravo. 

Este acontece quando há ausência de direitos. Os casos mais comuns ocorrem quando 

pequenas confecções angariam costureiros e costureiras, brasileiros (as) ou estrangeiros 

(as), em alguns casos, até menores de idade, para o exercício da atividade de costura, sem o 

estabelecimento legal de um contrato de trabalho e o respeito às leis trabalhistas. 

Normalmente são impostas jornadas de trabalho exaustivas, nas quais os trabalhadores são 

obrigados a cumprirem jornadas que variam de 12, 16 e até 18 horas de trabalho. São 

expostos às condições degradantes de trabalho e moradia, onde são compelidos a 
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laborarem e viverem em ambientes insalubres, expostos, por exemplo, às doenças 

pulmonares, com acesso limitado à alimentação e água potável e expostos a diversos 

riscos, como incêndios. Os valores pagos são inferiores ao piso da categoria e não são 

recolhidos encargos trabalhistas. 

Ainda que em menor medida, em São Paulo, existem casos identificados em que 

trabalhadores forma encontrados em situação de cerceamento de liberdade e/ou envolvidos 

em situações conhecidas como “servidão por dívida”, na qual estavam subjugados aos 

donos das confecções em decorrência de uma suposta dívida adquirida com transporte, 

alimentação e hospedagem. Tal dívida crescia a cada dia, tornando-se dificultoso o seu 

pagamento. Para tanto, havia a obrigatoriedade no cumprimento de uma jornada exaustiva, 

em troca do pagamento de valores irrisórios ou a ausência destes. 

 

4) Qual é o perfil do trabalhador exposto à condição análoga à de escravo na 

indústria da moda? 

 

R: Não temos conhecimento de estudos e pesquisas realizados no Estado de São Paulo que 

abarque o perfil dos trabalhadores na indústria têxtil. Mas sabe-se que são em sua maioria 

latino-americanos, homens e mulheres em idade laboral, que chegam ao Brasil motivos 

pelo sonho de alcançar melhores condições de vida, tendo em vista a situação de pobreza 

extrema nos seus países de origem. 

O que não significa que a exploração do trabalho análogo ao de escravo na cadeia 

produtiva da indústria têxtil seja exclusivamente deste grupo populacional. Existem casos 

de trabalhadores brasileiros que são explorados em São Paulo em condições similares. 

 

5) Qual é o perfil do explorador de referidos trabalhadores? 

 

R: Igualmente não temos um perfil dos exploradores estabelecido. Sabe-se que em sua 

maioria estão relacionados à cadeia produtiva de grandes empresas e que diretamente são 

pequenos e médios empresários brasileiros e estrangeiros que buscam maior lucratividade 

com a exploração da mão de obra. 
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6) Quais são os principais meios de prova para caracterização do trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: As operações que são desenvolvidas para averiguação de denúncias de exploração de 

mão de obra de forma análoga a de escravo, normalmente são realizadas com 

representação de diversas instituições, tal como o Ministério do Trabalho e Emprego, o 

Ministério Público do Trabalho, Policias Civis e Rodoviárias, Ministérios Públicos e 

representantes das Secretarias de Assistência Social, Defensoria Pública da União, 

Defensoria Pública Estadual, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, conforme a 

necessidade e característica de cada caso. Nessas operações buscam-se identificar o 

cumprimento das leis trabalhistas e o respeito à dignidade humana. 

São avaliados aspectos como: estabelecimento contratual de trabalho, com a assinatura da 

Carteira de Trabalho e a realização de pagamentos de salários condizentes com os pisos 

das categorias, a jornada de trabalho exaustiva.  

Adequação do ambiente de trabalho, relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores, 

tal como as condições de higiene, ventilação, instalações elétricas, acesso à alimentação 

adequada e à água potável nas confecções. 

Para a identificação de outros aspectos que caracterizam uma condição de redução ao 

trabalho análogo ao de escravo tem-se especial atenção para a existência de menores 

exercendo atividade laboral, dissonante com o modelo de aprendiz, se os (as) trabalhadores 

(as) estão sendo coagidos (as) a pagarem supostas dívidas aos seus empregadores; se existe 

o impedimento do direito de ir e vir do local de trabalho. 

No caso de trabalhadores estrangeiros além dos elementos acima elencados são observados 

o cumprimento das leis nacionais migratórias para o exercício da atividade laboral. Não 

são raros os casos de estrangeiros em situação de irregularidade documental e que ficam 

em situação de vulnerabilidade e submetidos a processos de exploração em condição 

análoga a de escravo. 

 

7) Quais foram os principais casos nos quais o COETRAE atuou, envolvendo o 

trabalho análogo ao de escravo na indústria da moda? 

 

R: A COETRAE atua na articulação e na proposta de ações coordenadas entre as diferentes 

instituições que a compõe, não atuando como ente autônomo diretamente em casos de 

exploração laboral. 
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8) Quais são as principais justificativas para a exploração do trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: Conforme a análise dos casos em que houve atuação do Ministério Público do Trabalho 

a motivação está voltada a redução de custos e aumento de ganhos, ou seja, por interesse 

em superávit econômico das empresas ao longo das etapas produtivas. 

 

9) Quais são as sanções usualmente impostas aos exploradores de tal tipo de mão 

de obra? 

 

R: As sanções variam conforme as condições encontradas. Elas são de ordem trabalhista e 

criminal nos quais os empregadores são obrigados a pagarem verbas trabalhistas e 

indenizatórias. Estabelecerem Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com a previsão 

de pagamentos de multas e o investimento em projetos e ações sociais.Bem como, muitas 

vezes, são ajuizados processos por danos morais individuais e coletivos e processos 

criminais. 

Já na esfera criminal, além do crime de redução a condição análoga ao de escravo, prevista 

no Código Penal em vigor, os casos normalmente estão relacionados à perpetração de 

crimes correlatos, como: cárcere privado, lesão corporal, extorsão e estelionato. Cabe ao 

Ministério Público, Estadual ou Federal, a depender do crime, analisar o caso e e promover 

o encaminhamento processual. 

 

10) Quais medidas são tomadas em relação aos trabalhadores expostos à tais 

condições? 

 

R: Trabalhadores encontrados em situação de trabalho análogo ao de escravo são 

encaminhados pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE para o recebimento de três 

parcelas do Seguro Desemprego, especialmente destinado a esse grupo populacional. O 

que quer dizer que nesses casos a contribuição previdenciária é desconsiderada no 

momento de concessão do benefício. 

Quando há a necessidade de recâmbio para localidades de origem, cabe ao MTE buscar 

juntos aos empregadores o custeio dessas despesas. Em caso de impossibilidade o próprio 

MTE possui uma verba para a realização desse retorno. Demais atenções relacionadas, por 
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exemplo, à necessidade de abrigamento e a atenção à saúde, são articulados com as 

secretarias municipais de assistência social e de saúde. O fluxo varia conforme os casos; 

Os trabalhadores resgatados, devido a sua condição de vulnerabilidade econômica e social, 

igualmente devem ser encaminhados pelo MTE ao Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS) para que seja dado prosseguimento ao recebimento do 

Programa Bolsa Família, caso suas famílias ainda não sejam contempladas e haja o 

enquadramento nos critérios de inclusão no programa. Os mesmos devem ser 

encaminhados ainda para programas e projetos sociais destinados a capacitação e 

reinserção no trabalho decente. 

Aos estrangeiros que desejam permanecer no Brasil, após o episódio de resgate, cabe o 

encaminhamento dos trabalhadores para Defensoria Pública da União (DPU) para que seja 

aberto um procedimento de concessão de visto permanente ou de permanência no território 

nacional. 

 

11) Quais são as principais dificuldades no enfrentamento ao trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: São diversos os fatos que contribuem para a existência do trabalho em condições 

análogas a de escravo na indústria da moda. Eles são de ordem estrutural política, 

econômica, social e cultural. 

Na ordem estrutural política, pode-se citar a dificuldade do estabelecimento de canais 

efetivos de denúncias e no incremento da realização de operações de fiscalização do 

trabalho, em decorrência do baixo efetivo de Auditores-Fiscais do Trabalho, atuando no 

Estado de São Paulo. Bem como ações de maior fiscalização nas áreas de fronteira de 

modo a evitar o contrabando de imigrantes e o tráfico de pessoas, uma vez que a imigração 

insegura permite maior exposição do imigrante a situações de exploração humana. 

Do mesmo modo, existem lacunas nas leis, como é o exemplo da inadequação do Art. 231 

e 231-A referentes ao tráfico de pessoas, que não contemplam casos de trabalho análogo ao 

de escravo como finalidades possíveis desse crime. Bem como a baixa permeabilidade dos 

órgãos do judiciário na compreensão desse fenômeno, na produção de provas, no uso 

integrado e emprestado de provas, na carência de cooperação internacional para e nas 

devidas condenações. 

O aspecto econômico é uma força motriz que permite com que a exploração do trabalho 

análogo ao de escravo esteja presente nas relações laborais contemporâneas. De um lado 
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temos um trabalhador, imigrante ou nacional, que normalmente está inserido em um ciclo 

inter-geracional de pobreza, com baixa escolaridade e expertise laboral, inserido em 

jornadas de trabalhos que não respeitam as leis trabalhistas e os direitos humanos. Do outro 

lado, temos um mercado socialmente predatório que opera por uma lógica criminosa e de 

irresponsabilidade social, buscando a competitividade máxima, com a redução de custos de 

produção por meio de força de trabalho gratuita ou semi-gratuita. 

Ainda relacionado aos aspectos supramencionados, para compreender esse fenômeno 

temos que olhar para viés social. O trabalho escravo é, sobretudo, uma consequência de 

uma questão social complexa. O baixo alcance de políticas sociais às populações em 

situação de maior vulnerabilidade econômica e social acaba por tornar um grande 

contingente de pessoas suscetíveis aos diversos níveis de exploração. 

Não é correto dizer que toda pessoa que foi vítima de trabalho escravo estava numa 

situação de pobreza extrema, porque existem casos de pessoas em boas condições 

financeiras e sociais, que por motivos diversos acabaram sujeitados às piores condições.  

Contudo, os dados mundiais, como aqueles publicados pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) indicam que os casos mais comuns de trabalho escravo foram antecedidos 

por situações de privações de capacidades básicas: como o acesso à educação, à 

capacitação profissional, expostos ao distanciamento geográfico de postos de trabalho 

decentes; vivenciando situações de violência cotidiana, dentre outras mazelas sociais. Essa 

realidade pregressa é vista na história dos trabalhadores brasileiros e estrangeiros 

resgatados no Estado de São Paulo. 

Por fim, quando se observa os aspectos que colaboram com a perpetuação do trabalho 

análogo ao de escravo no Brasil é importante contextualizar todo o processo de formação 

cultural deste país, que originalmente ergueu-se por meio da utilização legal de mão de 

obra escrava, deixando a herança de um fosso social que não se reflete apenas nas 

desigualdades econômicas e sociais, mas nas distinções raciais e ainda na naturalização de 

relações hierarquizadas de poder estabelecidas entre empregadores e empregados. 

O que faz com que algumas práticas exploratórias, como o desrespeito aos direitos dos 

trabalhadores do campo, a inclusão de jovens em programas de aprendizagem, a resistência 

de reconhecimento de direitos de trabalhadores domésticos e a ausência de garantia de 

direitos de trabalhadores de outras nacionalidades, sejam habitualmente inseridas nas 

relações sociais e não percebidas pela sociedade lato senso como as aberrações que são, 

mas como partes de processos naturais e cotidianos. 
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12) Quais seriam as medidas mais efetivas para o combate a tal tipo de exploração? 

 

R: Para contribuir com a erradicação do trabalho análogo ao de escravo no Brasil é preciso 

a consolidação de uma política pública e de um sistema de justiça, que considerem que este 

fenômeno trata-se de um crime, de uma ilegalidade trabalhista, de uma severa violação de 

direitos humanos e da consequência de uma questão social complexa. 

É preciso a melhoria de um conjunto de ações de repressão, prevenção, assistência e 

reparação das vítimas. 

No que se refere à repressão ao crime, mudanças no Código Penal, como a adequação dos 

Artigos 231 e 231a referentes ao tráfico de pessoas e a transformação da redução ao 

trabalho análogo ao de escravo são fundamentais para a garantia de penas mais duras 

contra aqueles que praticam este crime. Mas, as mudanças legislativas devem ser 

acompanhadas de ações de sensibilização dos operadores da justiça para que os mesmos 

compreendam a questão em sua complexidade. 

Vale destacar que a implementação de leis que visam à punição no âmbito civil, também é 

uma boa estratégia de repressão a esse crime. 

A exemplo, temos a recém-criada Lei Estadual nº 14.946/2014 – Estado de São Paulo, o 

intuito de coibir o ganho de lucros com a prática do trabalho análogo à escravidão, as 

empresas que forem autuadas perderão a sua inscrição estadual no cadastro do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). 

Do mesmo modo, deve-se investir na abertura de novos concursos para a contratação de 

Auditores-Fiscais do Trabalho no Estado de São Paulo. 

No aspecto da prevenção, deve-se buscar o esclarecimento, conscientização e 

responsabilização de empresas perante as relações de trabalho, que são desenvolvidas ao 

longo de suas cadeias produtivas. O investimento do setor na realização de auditorias 

internas e na criação de mecanismos que visem o respeito às leis e a garantia de direitos 

trabalhistas para a contratação de fornecedores pode ser um caminho eficaz para a 

prevenção de tais práticas. 

No aspecto da atenção às vítimas o investimento em políticas sócias que visem a 

distribuição de renda, o acesso a educação de qualidade e o estabelecimento de postos de 

trabalho decente são fundamentais na quebra dos ciclos intergeracionais de exploração. No 

mesmo sentido deve-se investir na construção de uma política migratória coerente, que 

busque a garantia de direitos dos migrantes e o respeito aos direitos humanos. 
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Jonas Ratier Moreno. Procurador do Trabalho, coordenador nacional de 

erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho (MPT): 

 

1) como o MPT define o trabalho análogo ao de escravo? 

 

R: Para o Ministério Público do Trabalho o conceito de trabalho análogo ao de escravo é o 

que está descrito no art. 149, do CP. Ou seja,  submeter o trabalhador a trabalhos forçados 

ou a jornada exaustiva ou a condições degradantes de trabalho ou restringir, por qualquer 

meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. 

Também, por equiparação, cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, ou, ainda, manter vigilância 

ostensiva no local de trabalho ou se apoderar de documentos ou objetos pessoais do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local e trabalho.  

 

2) qual é a forma de atuação do MPT no combate ao trabalho análogo ao de escravo?  

 

R: O Ministério Público do Trabalho criou, em 12 de setembro de 2002, a Coordenadoria 

de Erradicação do Trabalho Escravo, com objetivo de desenvolver ações voltadas para a 

erradicação do trabalho em condições análogas às de escravo. Desde então, o MPT 

promove investigações e ações judiciais com vistas à repressão da prática do trabalho 

escravo, com consequente punição do explorador e à reinserção do trabalhador no mercado 

de trabalho, exercendo atividades laborais dignas, com todos os direitos garantidos.  

A atuação Ministerial se dá, principalmente, em parceria com o Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE e com apoio da Polícia Federal, através de Grupos Interinstitucionais de 

Fiscalização Móvel – GEIFM's, integrados por Procuradores do Trabalho e Auditores-

Fiscais o Trabalho, que realizam as fiscalizações nos locais após recebimento de 

denúncias.   

 

3) quais são as principais características do trabalho análogo ao de escravo na indústria da 

moda? 

  

R: Na indústria da moda o trabalho escravo contemporâneo tem se caracterizado pela 
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submissão dos trabalhadores a jornadas exaustivas, restrição de locomoção  e condições 

degradantes de trabalho. 

 

4) qual é o perfil do trabalhador exposto à condição análoga à de escravo na indústria da 

moda? 

  

R: A característica principal na indústria da moda é a exploração de imigrantes ilegais 

oriundos de diversos países, porém principalmente da América Latina. Tais trabalhadores, 

ante a sua condição de ilegais no país, temem insurgirem-se contra as explorações a que 

são submetidos para não sofrerem deportação. Assim, tornam-se presa fácil para 

exploradores. 

 

5) qual é o perfil do explorador de referidos trabalhadores? 

  

R: No setor têxtil as ocorrências são registradas em oficinas de costura "de fundo de 

quintal", subcontratadas por empresas interpostas (terceirizadas), que, por sua vez, são 

contratadas por empresas detentoras de marcas ou grandes magazines. 

 

6) quais são os principais meios de prova para caracterização do trabalho em condições 

análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

 R: Além da prova oral (principalmente os depoimentos dos trabalhadores), utilizamos a 

prova pericial, fotográfica e filmográfica.  

 

7) quais foram os principais casos nos quais o MPT atuou envolvendo o trabalho análogo 

ao de escravo na indústria da moda? 

  

R: Lojas Zara, Casas Pernambucanas, Lojas Marisa, M5 Indústria e Comércio Ltda (a M. 

Officer), dentre outros (alguns com Termos de Ajustamento de Conduta firmados e outros 

judicializados).  

 

8) quais são as principais justificativas para a exploração do trabalho em condições 

análogas às de escravo na indústria da moda? 
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R: A superexploração dos trabalhadores nas indústrias da moda, segundo pesquisas 

realizadas, resulta numa vantagem mensal à empresa que se beneficia do trabalho escravo, 

estimada em, pelo menos 2,3 mil reais por trabalhador, de modo que é afastada a livre 

concorrência econômica preconizada pelo nosso sistema capitalista. As empresas que 

respeitam os direitos trabalhistas previstos na nossa legislação não têm condições de 

competir, e muitas são obrigadas a encerrar as atividades. 

 

9) quais são as sanções usualmente impostas aos exploradores de tal tipo de mão de obra?  

 

R: O explorador de mão de obra escrava pode responder em três instâncias/vertentes: a) 

Criminal, pois reduzir alguém a condição análoga à de escravo, submetendo-o a qualquer 

das condições já mencionadas anteriormente, é crime previsto no art. 149 do Código Penal, 

o qual prevê pena de reclusão de dois a oito anos, além da multa. Essa penalidade não 

exclui as demais sanções aplicáveis no âmbito civil e trabalhista; b) Civil/trabalhista, 

responderá ação civil pública na Justiça do Trabalho para que a conduta, grave, não mais 

se repita e também por danos morais coletivos;e, c) Administrativa, será autuado pelo 

conjunto de infrações cometidas, com o pagamento de multas e a inserção da empresa 

no cadastro mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, de empregadores que 

tenham submetido trabalhadores a condições análogas às de escravo.  

 

10) quais medidas são tomadas em relação aos trabalhadores expostos à tais condições?  

 

R: Conforme já exposto acima, confirmado o trabalho em condições análogas à de escravo, 

há o resgate dos trabalhadores, com imediata retirada do local onde eram explorado, e 

recebimento das verbas trabalhistas a que têm direito. Há ainda um benefício do seguro-

desemprego especial do trabalhador resgatado, que consiste em três parcelas, no valor de 

um salário mínimo cada, de seguro-desemprego especial para resgatado. 

 

11) quais são as principais dificuldades no enfrentamento ao trabalho em condições 

análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: O pacto de silêncio que muitas fazem com os “coiotes”/empregadores, tendo em vista 

que geralmente trazem consigo a família para aumentar a renda, além de morarem na 
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própria fábrica, cujos portões são trancados após o horário “normal” de expediente, e de 

terem seus documentos retidos pelo dono da oficina. Cumpre destacar, ainda, a resistência 

dos trabalhadores explorados em denunciarem, já que, apesar de laborarem em condições 

análogas à de escravos, eles não se enxergam como tais; fogem das autoridades de 

imigração, reclamam da exploração, mas não denunciam os exploradores, com medo de 

serem compelidos a voltar para o seu país de origem, onde as condições de sobrevivência 

são precárias. Outra grande dificuldade é que as fábricas funcionam em porões ou em 

locais descaracterizados – apesar de estarem localizados em regiões centrais, não levantam 

suspeitas; as máquinas funcionam em lugares fechados, onde o ar não circula e a luz do dia 

não entra.  

 

12) quais seriam as medidas mais efetivas para o combate à tal tipo de exploração? 

 

R: A medida mais efetiva o Estado Brasileiro, através dos seus órgãos e de forma 

coordenada, já vem fazendo, que é o recebimento das denúncias e apuração das mesmas, a 

fim de reprimir a prática desse crime. 

Outras medidas também são importantes, como a informação ao trabalhador para que não 

caia na rede de exploração (se possível no local de origem) e políticas públicas de 

qualificação e reinserção do resgatado. 

 

Christiane Vieira Nogueira. Procuradora do Trabalho da 2ª Região: 

 

1) como o MPT define o trabalho análogo ao de escravo? 

 

R: na verdade o MPT não define o trabalho escravo, quem define é a própria legislação 

brasileira e isto já está descrito tanto no Código Penal quanto em outros instrumentos mas 

basicamente a definição é a contida no Código Penal, no art. 149, é isso que o MPT segue. 

Além disso tem outras possibilidades de interpretação da legislação que vão acrescentar, 

como a dignidade da pessoa humana, a proibição de tortura, na Constituição, há Instruções 

Normativas, também, do MTE, que vão tratar da inspeção do trabalho escravo, que a gente 

também vai incluindo alguns elementos de todas essas normas para compor o conceito de 

trabalho escravo.  
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2) qual é a forma de atuação do MPT no combate ao trabalho análogo ao de escravo?  

 

R: bom, o MPT tem várias frentes de combate ao trabalho escravo, tanto preventivas 

quanto repressivas, quanto de inclusão/reinclusão no mercado de trabalho desses 

trabalhadores resgatados. Então, na parte repressiva, nós temos, primeiro, procedimentos 

promocionais, para promover os direitos; participação em fóruns de discussão, em todos os 

conselhos e comissões de erradicação do trabalho escravo (nacionais, estaduais e 

municipais), a CONATRAE, o COETRAE, o CONTRAE, e temos uma Coordenação, 

também, dentro do próprio MPT, que é a coordenação mais antiga, que é a  CONAET, que 

visa traças estratégias de atuação para tornar mais forte e homogênea nacionalmente a 

atuação de todos os Procuradores do Trabalho. Mas, além disso, eu falei da parte 

preventiva, nós temos também toda a parte repressiva, que é a atuação investigatória do 

MPT, e também, judicial, a parte de inquéritos civis, as denúncias que nos chegam, outros 

procedimentos que vão sendo instaurados de ofício, também, parte de notícias de fato, ou 

de participação nos grupos de fiscalização móvel, do MTE, ou de outras forças tarefa, o 

MPT sempre se faz presente e nós atuamos na investigação da exploração da mão de obra 

análoga à de escravo nos inquéritos civis e nos procedimentos preparatórios e, depois, na 

formulação de termos de ajustamento de conduta e sua assinatura para que o explorador 

possa se adequar à legislação ou, se houver uma negativa da empresa ou do empresário, o 

ajuizamento/propositura de Ação Civil Pública, que preveem uma série de obrigações e 

indenização, também, por danos morais coletivos. No plano da inserção posterior à essas 

atuações, o MPT, em alguns estados, tem um projeto que se chama “Ação Integrada”, 

“Resgatando a Cidadania”, que prevê a destinação de valores desses TACs ou dessas 

Ações Civis Públicas , da indenização por danos morais coletivos, para projetos que visam 

qualificação profissional e inserção desses trabalhadores em outro lugar, no mercado de 

trabalho, que não seja como mão de obra explorada. Na fase preventiva fazemos 

audiências públicas, reuniões, e toda essa participação nesses conselhos e todos os fóruns 

que visem a erradicação do trabalho escravo.  

 

3) quais são as principais características do trabalho análogo ao de escravo na indústria da 

moda? 

  

R: bom, o trabalho escravo, na verdade, é igual, em qualquer atividade, ele tem uma 

daquelas características, ou todas, do artigo 149 – jornadas exaustivas, condições 
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degradantes, restrição de liberdade, pelo menos uma destas existe. Na maioria dos casos, 

atualmente, são as condições degradantes. Na indústria da moda isso é bem claro, quais são 

as características? Primeiro ele é realizado por trabalhadores imigrantes, sul americanos, 

especialmente bolivianos, em situação de vulnerabilidade, e em condições degradantes. Há 

o “sweat system”, o sistema do suor, une a casa/residência e o ambiente do trabalho (há 

casas alugadas com vários quartos e inúmeras famílias vivendo nelas). A sala da casa é a 

oficina de costura, onde ficam todos juntos, não há lugar adequado para alimentação, toda 

a parte de fiação e elétrica é muito frágil, eles não usam nenhum tipo de equipamento de 

proteção individual, não há nenhum tipo de equipamento de segurança, as crianças ficam 

brincando em volta e, algumas vezes, desenvolvem pequenos trabalhos, nas oficinas, mas o 

mais normal é que elas fiquem no meio das máquinas, a gente não encontra tanto trabalho 

infantil assim na indústria da moda. Então esse conjunto, esse quadro, essa falta de 

condições de higiene, de segurança, rotas de fuga obstruídas, material inflamável, que 

ocasionam muito curto-circuito que causam incêndios. Há jornada exaustiva, porque eles 

ganham por produção, eles não têm salários fixos, e essa pulverização da produção, 

também (terceirização, quarteirização). Esse quadro é que vai compor e demonstrar que 

existe a exploração de mão de obra análoga à de escravo na indústria da moda. Muitas 

vezes os próprios donos das oficinas moram junto com esses trabalhadores, porque são 

bolivianos também, que já foram mão de obra análoga à de escravo naquelas condições e e 

agora conseguiram comprar algumas máquinas e reproduzem essa mesma forma. É um 

tipo de produção, e ela precisa ser “desmontada”, porque enquanto existir produção nesses 

termos, isso vai se repetir. Então, muitas vezes, os intermediários e os que conseguem mão 

de obra trabalham junto, numa condição um pouco menos péssima que a dos costureiros.   

 

4) qual é o perfil do trabalhador exposto à condição análoga à de escravo na indústria da 

moda? 

  

R: tanto o trabalhador exposto em condição análoga à condição de escravo na indústria da 

moda, que é classificado como trabalho escravo em zona urbana, quanto na zona rural, a 

gente vai encontrar esse perfil do trabalhador vulnerável, ou pobre, do maranhão, do 

nordeste, na zona rural, ou pobre da América do Sul, da Bolívia, do Peru, que não tem 

muitas condições de escolha, então, por isso, acaba se submetendo a qualquer tipo de 

trabalho, na zona urbana. O imigrante não fala a nossa língua, muitos deles são indígenas, 

então essas são as características.   
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5) qual é o perfil do explorador de referidos trabalhadores? 

  

R: a gente não pode falar de um explorador só na indústria da moda, porque envolve a 

cadeia produtiva inteira, então são várias camadas. Na primeira camada tem o gato, o 

arregimentador, que também é boliviano, dono de algumas máquinas, dono da casa, que 

fica junto com os costureiros. Na segunda camada a gente encontra as confecções, que 

pegam os projetos de montagem das peças piloto, que vão contratar e repassar para essas 

oficinas dos bolivianos. Pra nós, o grande explorador mesmo é a grife, é quem está na 

ponta da cadeia produtiva, é quem produz o modelo, tem o centro de criação super 

moderno, com estilistas, que sabem que existe, nos bastidores, das produções das suas 

peças, que são caríssimas, vendidas nos shoppings, toda essa exploração. Eles fecham os 

olhos, sabem que existe tudo isso. A grife é o beneficiário final de toda essa mão de obra. 

 

6) quais são os principais meios de prova para caracterização do trabalho em condições 

análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

 R: boa gente procura verificar aquele quadro sobre o qual nós falamos de condições 

degradantes; trabalho junto com a residência; residência multifamiliar; crianças no local; 

péssimas condições de segurança; jornada exaustiva; pagamento por produção... como é 

que a gente consegue verificar? Por meio das investigações. Inicialmente, há inspeção no 

local, por grupos móveis, forças-tarefa, grupos formados por Procuradores e Auditores, 

que realizam atividades de diligência; de ir até à oficina e outras formas, quando é 

possível, como levantamento de documentos; rastreamento da produção; levantamento de 

CAGED; se a gente verifica que produzem muitas peças, mas quase não tem empregados, 

já é um indício, mas o principal meio de prova é a verificação no local.   

 

7) quais foram os principais casos nos quais o MPT atuou envolvendo o trabalho análogo 

ao de escravo, na indústria da moda? 

  

R: o MPT recebe constantemente diversas denúncias de pequenas oficinas, mas eu poderia 

citar esses casos que tiveram muita repercussão, por conta da chegada da grife, pelo 

rastreamento da cadeia produtiva, chegamos ao beneficiário final, na ponta, que são as 

grifes que exploram essa cadeia. Então, nós poderemos citar, por ordem cronológica, lá de 
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trás, Marisa, Pernambucanas, Collins, os mais recentes: Zara, que eu acho que foi o que 

teve maior repercussão, inclusive internacional, chamando a atenção para esse problema, 

de forma mais radical, Le Lis Blanc. Zara firmou TAC, Le Lis Blan também, mas 

Pernambucanas tem Ação Civil Pública, M. Officer não concordou com o TAC e está em 

tramitação o inquérito, então isso é muito dividido. 

 

8) quais são as principais justificativas para a exploração do trabalho em condições 

análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: justificativa eu não sei se seria o termo mais adequado, porque eu acho não tem 

justificativa, é injustificável esse tipo de exploração, mas quais as “desculpas”? Eu diria 

assim... o que a empresa diz? Ela diz que não sabe! Que contratou uma confecção, que o 

contrato é com ela,  que o contrato te todo “amarrado”, que prevê sanções, mas o que a 

gente vê é que são contratadas confecções com poucas costureiras, e surgem muitas peças, 

em um prazo exíguo, há uma exigência de um número de peças muito grande, então a 

gente pensa: “como chegam essas roupas nas grifes? Alguém tem que estar costurando, 

né?”, então têm oficiais para as quais essas confecções repassam, então essa terceirização é 

facilmente verificável, mas o que as grifes alegam é que não sabiam, é o desconhecimento, 

bastante, essa é a principal desculpa. E outra coisa,  também, importante, é que nesse ponto 

de investigar a defesa das empresas das grifes, é que elas não industrializam, apenas 

comercializam a marca, são apenas um comércio, mas a gente não confirma isso, na 

verificação nos locais, na verdade elas têm um centro de criatividade, elas fazem controle 

de qualidade, elas determinam como vai ser a peça, então não é uma mera comercialização, 

há uma participação intensa na industrialização, na indústria da moda, tem uma 

subordinação de toda a cadeia produtiva ao que a grife determina, ela que cria o modelo, 

ela que  repassa para a confecção que vai fazer a peça piloto, e é ela que faz todo o controle 

da cadeia inteira. Eles põem um preço bastante alto na loja, um preço bem menor para as 

confecções e as confecções repassam para os oficinistas um valor menor ainda, então não 

acho que seja justificativa o valor que pagam às confecções. Acho que tem que ter um 

controle disso aí, é possível e não dá pra fingir que essa realidade não existe, que as peças 

são produzidas por geração espontânea, né? Elas têm costureiros as produzindo, e muitos 

costureiros! 

 



186 

 

 

9) quais são as sanções usualmente impostas aos exploradores de tal tipo de mão de obra?  

 

R: são várias sanções previstas no ordenamento brasileiro, tem a sanção criminal, mas 

acredito que não é o foco da sua dissertação, mas há previsão no artigo 149 de prisão e, do 

nosso ponto de vista, do MPT, as sanções cíveis/trabalhistas, basicamente, com as 

imposições das obrigações de fazer, a responsabilização pelas verbas rescisórias, 

indenizações por dano moral individual, também, para esses oficinistas, para quem foi 

vítima da exploração de mão de obra análoga à de escravo, as obrigações de fazer, de 

adequação à legislação trabalhista e, quando nós consideramos que há um tipo de 

exploração tão grave que ultrapassa a esfera individual, mas que vai atingir toda a 

sociedade, que toca em valores muito importantes, como dignidade da pessoa humana, 

direitos fundamentais, que vai ferir a honra da sociedade inteira, há cobrança de 

indenização por danos morais coletivos, então é basicamente isso. Ah, e há também outras, 

mais recentes, como a lei do Carlos Bezerra, a inclusão na lista suja, que prevê a 

publicação do nome dos exploradores de mão de obra análoga à de escravo, e daí, o Pacto 

Internacional pra erradicação do trabalho escravo e a postura de alguns bancos de públicos 

de não conceder empréstimos, então a gente pode falar que há sanções centrais no âmbito 

jurídico é há consequências posteriores também. Ao contrário da sanção do art. 149, nas 

sanções cíveis/trabalhistas alcançamos as grifes, pela CLT, pela subordinação estrutural, há 

algumas teorias, dentro do Direito do Trabalho, que permitem responsabilizar a ponta da 

cadeia, porque a gente verifica que quem vai “dar as ordens”, quem vai criar o modelo, 

quem vai fazer o controle de qualidade, é a grife. Também há questões de meio ambiente 

do trabalho e de responsabilidade, inclusive sobre terceirizar, se for o caso, então há 

inúmeras discussões possíveis e possibilidades mais amplas de responsabilização dentro do 

Direito do Trabalho, mas mesmo no Direito Penal já é possível buscar outros caminhos. 

Atualmente, por exemplo, no último congresso da LTr, houve uma mesa sobre aquela 

teoria do “Mensalão”. Eles estão tentando aproximar a teoria do “domínio do fato” para 

ultrapassar essa barreira, porque, por exemplo, no Direito Ambiental tem a possibilidade 

de se responsabilizar a empresa, a pessoa jurídica. 
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10) quais medidas são tomadas em relação aos trabalhadores expostos à tais condições?  

 

R: em vários momentos, há uma proteção em rede. Num primeiro momento, a atuação do 

MTE é o resgate dos trabalhadores; se interdita o local de trabalho; se realiza toda a parte 

de cálculo de verbas rescisórias; há discussão de assinatura ou não de TAC; a inclusão ou 

não de dano moral individual, então, nesse primeiro momento, é a retirada do trabalhador 

do local de trabalho e o pagamento dos direitos que lhe são devidos, pagamento de três 

meses de seguro desemprego e emissão das guias. Se houver necessidade de acolhida há 

uma série de organizações não governamentais, participação também do governo do 

estado, da prefeitura, da CONTRAE e COETRAE, que são as comissões de erradicação ao 

trabalho escravo, que vão colocar essas pessoas em abrigos, se for o caso. Posteriormente, 

essas mesmas organizações não governamentais ou algumas secretarias de estado, 

municipais ou estaduais, vão realizar programas de qualificação, de inclusão das crianças 

em vagas de escolas, creches... então, toda a proteção assistencial, inclusive com assistente 

social. Pelo Protocolo de Palermo, quando a vítima de tráfico de pessoas, nesse caso, para 

trabalho escravo, demonstra o desejo de retornar, aí sim a gente também cobra dos 

responsáveis o retorno, agora, não se pode impor esse retorno, já que a regularização 

migratória, do boliviano, do peruano, não pode servir de fundamento para impor ainda 

mais penas para essas pessoas que são vítimas, então ela não vai ser deportada, 

obrigatoriamente, ainda que esteja com problemas de documentação migratória, inclusive a 

Resolução 93, do CNIG prevê a proteção a essas vítimas, dando um visto temporário, de 

um ano, então ela vai ter a possibilidade de se regularizar, nessa parte migratória, agora, se 

ele quiser, ele também pode retornar, mas ele não pode ser obrigado a isso, a opção é da 

vítima. 

 

11) quais são as principais dificuldades no enfrentamento ao trabalho em condições 

análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: bom, nós temos dificuldade de toda ordem. Primeiro, que é um trabalho muito 

escondido. O trabalho nas oficinas, essa pulverização da mão de obra da produção, a gente 

verifica que as oficinas estão cada vez se afastando mais do centro, vão para as periferias, 

aqui em São Paulo elas cada vez mais estão nas franjas da cidade, são escondidas. 

Segunda, que os trabalhadores que estão nessas condições têm muito medo, eles não têm 
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muito acesso à educação formal, eles não têm conhecimento, então, por exemplo, existe a 

Resolução 93, que diz que eles não vão ser deportados, mas os arregimentadores trabalham 

exatamente com esse medo, medo de serem mandados de volta para a Bolívia, de serem 

expulsos do país pela Polícia Federal, então eles não denunciam, há poucas denúncias que 

nos chegam, um percentual pequeno chega aos órgãos públicos. Mesmo quando nós 

chegamos, eles têm muita dificuldade de falar, de contar, quantas horas eles trabalham, 

eles têm dificuldade com a língua, medo, essa vulnerabilidade do trabalhador é um 

problema. Essa pulverização e o trabalho nessas franjas, na periferia, em casas escondidas, 

também é outro problema. Essa falta de responsabilidade social mesmo, na verdade, não é 

nem falta de responsabilidade social, essa falta de responsabilidade jurídica, mesmo, das 

grifes, querer separar indústria e comércio quando não há essa separação, no caso das 

grifes, e a própria dificuldade do Estado brasileiro, também, não tem número de auditores 

suficiente, apenas, aqui em São Paulo, há três ou quatro auditores, é muito pouco para 

acompanhar o ritmo das denúncias que chegam no MPT, por exemplo, porque o MTE já 

trabalha com uma outra dinâmica, que não é do MPT, de denúncias. Há uma espécie de 

resistência do próprio Poder Judiciário, algumas vezes, isso aí é um processo lento, até 

consolidar a responsabilidade da grife, tudo isso, esse conjunto de coisas, são dificuldades. 

De outro lado, há resistência dos empresários, que por exemplo, essa discussão recente de 

Emenda Constitucional, de expropriação de imóveis urbanos ou rurais, onde haja 

exploração de trabalho escravo, vão querer discutir o que é trabalho escravo, quando já 

existe a definição, não precisa regulamentar o que já está previsto, então esses são 

impasses, que dificultam. Não acho que é muito inteligente, porque acredito que se colocar 

contra o trabalho escravo e tentar homogeneizar essa atividade econômica, sem exploração 

de mão de obra escrava, seria bom pra todos, inclusive pra própria concorrência, que fica 

desleal, o lucro é muito maior, de quem explora mão de obra escrava, em comparação com 

os outros, que trabalham regularmente. Houve um protocolo recente da OIT, com 

manifestação expressa sobre a cadeia produtiva, então, quem sabe, é uma nova abertura, 

para novas perspectivas, inclusive internacionais, porque não resolve só punirem no Brasil, 

se não ameaçam sair daqui. 

 

12) quais seriam as medidas mais efetivas para o combate à tal tipo de exploração? 

 

R: acho que é intensificar o que já tem sido feito. Primeiro, ter sempre essa preocupação 

com as três frentes: prevenção, repressão e inserção, em condições dignas. Então, não 
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adianta ficar fazendo só forças-tarefas, de grupo móvel, e fazer um trabalho de repressão, 

isso é insuficiente. Tem que ter essa conscientização, também, prévia, dos próprios 

trabalhadores e empresários; realizar audiências públicas; fortalecer toda essa rede de 

proteção; participar de todas as comissões, em todos os níveis, das discussões; produção 

legislativa, que seja concernente ao trabalho escravo; o próprio trabalho com esses 

imigrantes, pra que eles entendam seus direitos e saibam que não serão deportados, que 

eles saibam sobre os acordos de residência do Mercosul; intensificar o trabalho de 

repressão; aumentar multas e indenizações por danos morais coletivos; realizar essa 

exigência de responsabilização direta de quem é o beneficiário final da produção; melhor 

toda a parte de qualificação profissional dos resgatados, para tentar incluí-los em outro 

patamar do mercado; boicote contra as marcas, porque as grifes trabalham com imagem, e 

se o consumidor se nega e não quer ficar vinculado àquela imagem é um passo, uma forma 

de pressão, mas é o conjunto, mesmo, de todas essas ações. 

 

Renato Bignami, Elizabete Cristina Gallo Sasse e Sérgio Aoki . Auditores 
Fiscais do Trabalho em São Paulo: 
 

1) Como o MTE define o trabalho análogo ao de escravo?  

 

R: Renato Bignami - tem a Instrução Normativa, nº 91, que, basicamente, detalha um 

pouco mais o que já consta do art. 149 do CP. Então, seria servidão por dívida, trabalho 

forçado, nos termos da Convenção 29 e 105 da OIT, tem também a Convenção 

Suplementar da Escravatura da ONU, que fala da servidão. Condições degradantes de 

trabalho, também, relacionadas à graves violações dos direitos de segurança e saúde, em 

relação à moradia do trabalhador, e jornadas exaustivas, que seriam aquelas que em virtude 

de sua intensidade ou mesmo quantidade acabam acarretando graves males à saúde do 

trabalhador. 

 

2) Qual é a forma de atuação do MTE no combate ao trabalho análogo ao de 

escravo?  

 

R: Renato Bignami - a mesma Instrução Normativa nº 91 detalha os procedimentos que 

todo auditor fiscal do trabalho deve seguir quando ele se depara com uma situação que lhe 

pareça como análoga à condição de escravo. Então, sendo uma situação tão ruim, que ele 



190 

 

não consiga vislumbrar que o trabalhador esteja profundamente violado nos seus direitos 

fundamentais, o auditor vai determinar a paralisação do trabalho; determinar a terminação 

contratual; determinar o pagamento das verbas rescisórias; além disso, ele emite uma guia 

de seguro-desemprego, esse trabalhador vai ter direito à três parcelas do seguro-

desemprego; se for o caso do trabalhador retornar para a origem dele, se ele foi aliciado em 

algum momento, vai ser determinado isso também para a empresa que for responsabilizada 

pela situação, mas isso depende da vontade dele, ele pode ficar, sendo brasileiro, sendo 

estrangeiro irregular há possibilidade de regularização migratória, em virtude dele ser 

vítima de trabalho escravo. Tem que lembrar que esse trabalhador tem prioridade na 

inserção dos programas sociais, do governo federal, e a gente está começando a entrar, 

agora, numa nova fase de privilegiar a prevenção e a reintegração desse trabalhador, que 

também é muito importante. Então seria rescisão contratual; pagamento; lavratura dos 

autos de infração da legislação trabalhistas, que vistas em seu contexto caracterizam 

trabalho em condições análogas às de escravo; relatórios de fiscalização. Na fiscalização só 

tem um autuado, a gente não consegue caracterizar solidariedade, isso é um defeito, que 

merece um estudo, se, pela via administrativa, a gente poderia caracterizar a solidariedade. 

A gente usa a tese da subordinação reticular, mas poderia ir por outras. Quando você 

começa a trabalhar muito com essa noção de grupo econômico tem parte da doutrina que 

entende que o Direito Administrativo sancionador deveria seguir as regras de Direito 

Penal, sendo assim, pelo princípio da culpabilidade, você determinar do grupo econômico, 

esse é o problema. Eu não vejo assim, eu acho muito reducionista. Na auditoria, vamos 

buscar, então, elementos, pelo princípio da primazia da realidade, que caracterizam quem é 

o verdadeiro empregador, independentemente do arranjo jurídico que exista entre essas 

empresas, só que a gente não consegue colocar todos, apesar de que seria interessante 

colocar o oficinista, a confecção e o dono da marca. Fazemos constar o dono da marca, 

porque a gente usa a teoria do poder economicamente relevante e traça a linha da 

subordinação direto com ele, mas isso só é possível com o tempo, depois de uma auditoria 

completa, mesmo. Essa é que a ideia de uma auditoria dessas, de cadeia produtiva. 

 

3)  Quais são as principais características do trabalho análogo ao de escravo na 

indústria da moda? 

 

R: Renato Bignami - eu diria que está diretamente relacionada à proliferação do sistema 

do suor/ “sweating system”, esse sistema que foi substituindo a indústria fabril, pelo menos 
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na grande São Paulo, onde, me parece, este sistema está mais avançado. Há substituição de 

mão de obra formal, por mão de obra informal, de “domesticalização” da produção fabril, 

sai da fábrica e vai pro âmbito doméstico. Há fuga de proteção e aplicação das normas, no 

âmbito doméstico, pois quando você está numa planta fabril isso é muito mais fácil. A 

partir do momento que essa planta fabril se destrói, por completo, ela se desfaz, e a 

produção é toda fracionada em vários núcleos familiares, tem dificuldade pros agentes, 

órgãos de controle, pro sindicato, que não consegue garantir o coletivismo, a sensação de 

pertencimento, de coletivo, de solidariedade, que o grupo precisa ter, ele não consegue 

mais lutar pelos seus direitos e você acaba privatizando, completamente, a natureza do 

trabalho, você não consegue garantir a dignidade dele mesmo. Então essas são as 

principais características do o sistema do suor. Além disso, pagamento por peça é uma 

característica forte deste sistema. O pagamento por peça acaba deslocando o risco da 

atividade econômica do empresário, do capitalista, para o próprio trabalhador, porque ele 

ganha se produzir, unicamente sobre aquilo que ele produzir, se ele não produzir, ele não 

ganha. A gente chegou já a pegar em auditoria poder hierárquico e disciplinar 

desproporcional. A gente chegou a ver trabalhador se queixando de, por ter errado uma 

peça, ele não perder por uma, mas perder por duas, então era descontado em dobro, coisa 

desproporcional mesmo.  

Elizabete Cristina Gallo Sasse - O que a gente vê, nesses contratos de facção, é que não 

existe um equilíbrio econômico entre as partes, sempre o que está acima tem um controle 

do oficinista, do intermediário, então, assim, existe um controle econômico, não existe um 

contrato anual, o contrato é sempre por remessa, então o oficinista acaba ficando 

dependente daquele que envia, ele acaba arcando com todos os riscos da atividade. Então, 

se, por exemplo, o mercado diminuir a demanda, ele simplesmente corta, lá, um ou outro 

oficinista, ou seja, o risco acaba ficando pra quem tá na base da cadeia. É dividido esse 

risco, do oficinista, com a parte mais baixa da cadeia, com os costureiros, no sistema de um 

terço. Então, o terço, é assim: o valor da peça que o oficinista recebe é divido em três 

partes – um terço vai para o trabalhador, um terço fica para o pagamento das despesas, 

como alimentação e moradia, água, luz, a manutenção das máquinas, que, de uma forma 

indireta, é cobrada do trabalhador, que paga com esse sistema de um terço, ele acaba 

arcando com esses custos, e o outro terço fica para o oficinista, então o deslocamento dos 

riscos do negócio fica com a parte mais baixa mesmo. Então, a oficina trabalha em prol da 

marca, o benefício daquele trabalho vai para o dono da marca. Nas oficinas, você encontra 

várias irregularidades com relação à segurança e saúde, essas oficinas são, até mesmo o 
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prédio, a instalação, não é fabril, são casas, que são alugadas, as condições são 

improvisadas. Então você tem várias irregularidades quanto à instalação elétrica, fiação 

elétrica desprotegida é uma coisa muito comum. Há falta de extintores, sendo que há 

materiais de fácil combustão – os tecidos – e você tem instalações elétricas precárias, mas 

não tem nenhuma medida de proteção contra incêndios, então os trabalhadores são 

expostos a riscos graves e iminentes contra a saúde e a segurança. Também há riscos com 

as máquinas, que tem partes desprotegidas. 

Sérgio Aoki  - Acho que tem duas palavras que definem, uma é informalidade e a outra é 

improviso, tudo que você vê é improviso e, em relação à legislação, é a informalidade. O 

controle é o que você viu aí, é o caderninho, papelzinho, não existe registro, na rescisão do 

contrato, a pessoa vai embora, esses trabalhadores nem devem saber/entender o que eles 

têm direito. Então, eu não sei se lá na Bolívia eles trabalham assim, por peça, acho que 

deve ser costume deles.  

Renato Bignami – olha, eu já ouvi, na verdade, que esse sistema eles herdaram aqui. 

Pagamento por peça é típico do sistema do suor. Isso já foi bem detectado, há mais de cem 

anos. Então, essa coisa de pagar é típica da indústria do vestuário, inclusive pra cintos, 

sapatos, acessórios, a indústria do vestuário toda remunera por peça, então a maneira de 

trabalho deles é muito fácil, de trabalho por produção. Quanto ao rebaixamento do valor do 

trabalho, ele acontece de forma muito mais sutil, porque quando você paga por peça, o 

trabalhador perde completamente a noção de que ele deveria ter um salário mínimo por 

hora, que seria o piso da categoria, ele não tem essa noção. Se você for fazer um cálculo, 

eu já tive o trabalho de fazer esse cálculo, geralmente, quando ele ganha por peça, ele 

ganha, em média, um terço do piso, porque ele vai ganhar pelo tempo que ele demora pra 

fazer a peça, que varia muito. Tem peças mais complicadas, que demoram de duas a três 

horas, que ele ganha uns dois reais, e tem peça mais simples que em meia hora ele 

costurou, então ele faz duas peças por hora, mas vai depender muito do valor da atividade e 

da dificuldade da peça. Mas, geralmente, uma regra geral, um terço, um quarto do piso, 

porque o piso tá mil e poucos reais, mil e sessenta, por duzentos e vinte horas, se for 

calcular dá uns seis e pouquinho por hora, esse é o valor mínimo que o trabalhador tem que 

ganhar em uma hora de trabalho, se ele ganhar menos que isso, e geralmente eles ganham 

por peça, quer dizer, eles não sabem que o piso da categoria é esse, ele não sabe que tem 

que ganhar por hora, ele herda o sistema de pagamento por peça, herda esse sistema de 

pagamento de um terço, dois terços, ou cinquenta por cento, são dois sistemas. Com 

cinquenta por cento ele não arca com os custos de comida e habitação, ele traz a comida 
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dele e mora fora, então ele divide meio a meio, com o dono da oficina. Nunca fazem 

cálculos com impostos, gastos com investimento em segurança, nada disso vai na conta, é 

o dinheiro bruto, que você joga e divide em partes iguais. Eles dizem que eles herdaram 

esse sistema dos coreanos, que por sua vez herdaram dos judeus. Esse sistema teve um 

rodízio, foi utilizado por anos, e aplicado por gerações e gerações, de várias etnias. Esse 

sistema nasce na Inglaterra, mas se desenvolve nos EUA, na verdade a palavra surge nos 

EUA, “sweatshop” é uma palavra americana, não é uma palavra inglesa. Se você pensar, o 

desenvolvimento americano é um pouquinho mais tardio que o inglês, o inglês se deu pelo 

menos uns vinte ou trinta anos antes, então é natural que lá tenha acontecido primeiro. Mas 

é bem claro, quando você estuda o sistema do suor, você vê essas oficinas, elas são 

idênticas, encaixa como uma luva, é igualzinho, o mesmo processo. Na ótica da ABIT o 

problema é que o Brasil não tem política industrial, para que a indústria se fortaleça, para 

que a indústria não se fracione. Eles falam, muito, numa “síndrome de Peter Pan” do setor, 

que os caras não querem crescer, porque quando a confecção começa a tomar vulto, a 

tributação vem em cima dela, então a tributação não vale a pena, vale a pena muito mais 

manter tudo fracionadinho, em um monte de micro e pequena empresa, do que fazer um 

mega plano industrial, com duzentos, trezentos trabalhadores. Se você for estudar a 

doutrina, você vai ver que não é só uma questão econômica, é de flexibilidade também, 

porque a produção é sazonal, respeita as estações do ano, respeita moda, respeita diversas 

influências, e tem essa história do “fast fashion” entrando, que é um modelo novo de 

negociar roupa, nem sei dizer direito o que é, mas me parece mais um modelo de negociar, 

mais do que se fazer. “Fast fashion” acho que é baseado nessa moda muito rápida, sai hoje, 

a mulher quer comprar amanhã a roupa,ela tem que estar pronta em vinte e quatro horas, 

então isso gera uma pressão incrível na oficina de costura, que faz os caras terem que 

trabalhar dezoito horas por dia. Precisam da mercadoria e não querem pra semana que 

vem, querem pra hoje, e, além disso, o “fast fashion” não trabalha com estoque, entrou na 

arara, vendeu, não quer mais essa peça. Quando a gente auditou a Collins, para vocês 

terem uma ideia, que é uma empresa média, e que se aproxima um pouco desse formato 

“fast fashion”, eles chegaram a falar pra gente que o dono da Collins cria, na cabeça dele, 

mais de cem modelos por semana, se, daquilo, vai parar algo que vai para a arara, acho que 

menos de dez por cento, mas ele manda piloteiro fazer, daí vai, testa, bota no corpo, vê se 

ficou legal, e o mercado está cada vez mais pedindo isso. A mulher quer comprar uma 

roupa que pareça cara, custe pouco, e que ela use uma vez só. Porque a moda muda rápido, 
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ela não quer gastar muito, e isso cria uma pressão incrível na oficina, na produção, e a 

produção precisa de rapidez. 

Sérgio Aoki  - é até por conta disso que eles não conseguem fazer importação, por conta 

dessa rotatividade. Por isso que tem que produzir aqui mesmo, não dá pra vir da China.  

 

4) Qual é o perfil do trabalhador exposto à condição análoga à de escravo na 

indústria da moda? 

 

R: Renato Bignami – cada vez mais o nosso foco é esse trabalhador sul-americano, 

basicamente boliviano, mas a gente tá vendo cada vez mais peruano, paraguaios não tem 

aparecido muito com esse problema, mas a gente sabe que tem muito paraguaio também, 

crio que essas três nacionalidades mais. Tá tendo uma onda de violência muito grande com 

os peruanos, não sei o que está acontecendo, quanto à gravidade das denúncias. Violência, 

retensão de passaporte, cárcere privado, tipicamente de trabalho forçado. O boliviano 

pouco, o paraguaio menos. Para os paraguaios, mais condições degradantes em 

“sweatshops”. 

Sérgio Aoki  - um ponto interessante, não sei se vai te ajudar, também não sei a explicação 

disso, mas já entrevistei paraguaio e boliviano, paraguaio parece que se sente mais a 

vontade. Eu não sei se é por conta da origem indígena do boliviano, parece que o paraguaio 

é mais integrado, parece que o boliviano é o indígena do altiplano e o paraguaio conversa. 

Nas oficinas que nós fomos, o paraguaio é totalmente diferente.  

Elizabete Cristina Gallo Sasse – os bolivianos são muito fechados. É bem diferente você 

entrevistar um trabalhador paraguaio e um boliviano. O paraguaio é mais integrado, o 

boliviano tem muito medo. 

Sérgio Aoki  - a comida dos bolivianos é a típica deles, eles não gostam muito da comida 

brasileira. Outro dia nós fomos no Braz, ou Bom Retiro, tem uma rua ali, a rua Coimbra, 

que parece que você tá na Bolívia, tem comida, tem umas lojinhas pra enviar dinheiro pra 

Bolívia, tem um pessoal vendendo pão na rua, igual na Bolívia, e também tem a praça 

Kantuta, que tem até comércio, desses trabalhadores, na praça.  

 

5) Qual é o perfil do explorador de referidos trabalhadores? 

 

R: Renato Bignami – tem uma rede de exploração, que começa desde lá, do país deles, 

quando ele tá desempregado, precisando de dinheiro, e vai encontrar ou alguém oferecendo 
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esse trabalho no meio da rua, ou uma falsa agência de empregos, isso é muito comum na 

Bolívia, é um buraquinho aberto, com um monte de plaquinhas, oferecendo trabalho de 

costura, tem rádio também, estes são atos de aliciamento, estão começando a aliciar esse 

trabalhador. O engano pode não ser exatamente quanto à natureza ou objeto desse trabalho, 

mas sim com relação às demais condições, como o valor que é pago, a quantidade de 

tempo trabalhado, condições gerais de trabalho, isso é tudo enganação, parte de 

características de tráfico de pessoas. Começa aí essa exploração, passa por fronteira, passa 

por pagar propina, passa por pagamento de taxas que são inventadas no meio do caminho, 

eles já falaram isso pra gente, taxa de fronteira, selo disso, selo daquilo, as vezes o 

trabalhador passa uns dez dias esperando a oportunidade de entrar numa fronteira, tudo pra 

trabalhar na indústria de costura. Não é simples. Depois passa, eventualmente, por 

exploração dos próprios parentes, que emprestam dinheiro que vai ser pago com trabalho,  

porque essa é uma viagem relativamente cara, custa pelo menos, uns mil reais uma viagem 

dessas. Pra um trabalhador desses, que está abaixo da linha da miséria, mil reais é uma 

“dinheirama”, e ele, provavelmente, vai trabalhar uns dois ou três meses para pagar isso, só 

essa viagem, a dívida de viagem, então, passa por isso. Além disso, pra mim, a maior 

exploração pela qual ele passa é a exploração que existe quando ele entra numa produção 

fabril, porque aí ele tá agregando um valor inestimável pra esse produto, mas esse valor 

não corresponde ao valor que é pago a ele. Você tem produtos aí, a gente já chegou a 

resgatar tabeladores, que tava fabricando produto que custava mil reais, uma peça da Le 

Lis Blan, por exemplo, pode valor mil e quinhentos reais, e esse trabalhador ganhava dois 

ou três reais por isso, então isso é a maior violação, talvez a dimensão dessa exploração 

seja maior do que a dimensão toda pela qual ele passou no caminho pra chegar aqui. 

Ninguém pensa em fechar fronteira pra executivo de multinacional, mas pra esses 

trabalhadores, que estão produzindo, sim. Se eles fizessem greve, eles paravam a indústria 

paulista do vestuário, porque eles são muitos, não é meia dúzia, eu diria que a imensa 

maioria da produção está na mão deles, hoje em dia. Você tem também nichos, na 

produção, você tem o cara da marca, que domina o “know-how” de marketing, de marca, 

de varejo, de distribuição em loja, esse “know-how” é dele. O do meio também tem um 

certo “know-how”, de ser intermediário, de buscar a oficina e de entregar o produto pronto, 

e a oficina também tem o “know-how” dela, que é o de mão de obra barata. Então você vê 

que cada um tem uma repartição, um papel, e parece que está tudo meio encaixado, parece 

que está tudo “lindo”, “maravilhoso”. A impressão que, as vezes, eu tenho, é que o Estado 

está “atrapalhando” todos eles, desde os trabalhadores, que geralmente não percebem que 
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estão sendo explorados, já peguei vários trabalhadores que você faz a conta com ele, daí é 

que ele arregala o olho, porque ele não sabe que ele está sendo explorado, ele está 

entendendo que ele é um imigrante irregular, isso ele entende, ele entende que ele pode ser 

deportado, os medos todos ele entende, os direitos ele não entende, então isso é triste, é 

complicado, principalmente porque parece que aquele ajuste está perfeito, que ele gosta de 

trabalhar dezesseis, dezoito horas, ele já absorve aquilo como sendo parte do imposto da 

imigração irregular, é um tributo que ele paga. Ele sabe que, por ser imigrante irregular, só 

vai sobrar pra ele esse tipo de trabalho, então ele não entende o que são direitos 

fundamentais, não adianta, e é muito complicado.  

 

6) Quais são os principais meios de prova para caracterização do trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: Sérgio Aoki  - hoje tem a prova visual, da oficina, dos locais em que o trabalhador 

mora, isso é feito na inspeção, você tira fotos, esse é o principal ponto. Outro ponto são os 

cadernos, a contabilidade, que é informal, você vai enxergar esse trabalho que é 

remunerado por tarefa. Além disso, a entrevista com os trabalhadores, mas isso nem 

sempre tem dado muito resultado, porque eles não querem falar, mentem muito. A 

confecção deixa na oficina uma peça, que é uma peça piloto, e nessa peça piloto tem uma 

série de instruções. Essa peça, com essas instruções, é um meio de prova da subordinação 

reticular, que a gente tenta enquadrar na cadeia. A própria roupa que a pessoa está 

costurando, quando a gente entra e faz a inspeção no local, você vai encontrar o 

trabalhador manuseando tanto a etiqueta quanto as peças, então você tira fotos, você 

apreende as etiquetas, até a própria peça, a gente costuma pegar a peça piloto, e as notas 

fiscais, também, com a quantidade do material que é enviado pra eles, também é uma coisa 

que a gente costuma apreender. 

Elizabete Cristina Gallo Sasse – também tem as ordens de serviços, que vêm com as 

diretrizes, que, muitas vezes, quem a emite é a própria marca, que vai falar como ela quer 

aquela peça, como aquela peça deve ser confeccionada. Tem uma folha com todos os 

detalhes de como você confecciona, tem todas as diretrizes de como fazer aquela peça, 

então, muitas vezes, ela vem emitida pela própria marca.  
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7) Quais foram os principais casos nos quais a Justiça do Trabalho atuou 

envolvendo o trabalho análogo ao de escravo? 

 

R: Renato Bignami – os principais? Todos que você ouviu, começando por Lojas Marisa, 

depois 775, depois Pernambucanas, depois Gregory, Collins, Zara, M.Officer mais recente, 

Restoque (da Le Lis), GEP, que é dona da Luigi Bertolli. 

 

8) Quais são as principais justificativas para a exploração do trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: Renato Bignami – não tem muita justificativa, né? Primeiro, a marca não entende que 

tem responsabilidade ou conhecimento sobre isso. Ela entende que ela tá comprando o 

serviço e não sabe quem tá fazendo o que e de que jeito, mas isso não justifica. Como eu 

tinha te falado, na nossa impressão, basicamente, são dois motivos, a crise econômica, o 

custo de mão de obra, e fugir de rigidez no contrato de trabalho, porque eles precisam de 

mão de obra pra trabalhar muito em alguns dias, nada, em determinados dias, transferência 

do risco da atividade econômica, esses são os principais motivos. Tudo isso, aliado a uma 

assimetria muito grande entre regiões geográficas muito próximas, que é a região 

metropolitana de São Paulo e de La Paz, a de La Paz, muito pobre, e a de São Paulo, muito 

rica.  Amas tão próximas, lógico que atrai, não tem nem dificuldade geográfica. Não sei se 

o valor que as grifes pagam para as confecções é razoável, eu só sei que esses caras não 

calculam o custo da mão de obra quando calculam o valor da peça, eles não calculam, nem 

por baixo, o valor que custa a manutenção da dignidade do trabalhador.  

Elizabete Cristina Gallo Sasse – nós ouvimos da M. Officer, que o valor pago para as 

confecções era justo.  

Renato Bignami – mas o cálculo do valor do mercado está completamente divorciado do 

cálculo do valor dos custos reais e concretos dessa produção. Isso só é possível em virtude 

desse déficit de trabalho decente enorme, isso só é possível porque você tem uma massa de 

mão de obra que topa trabalhar desse jeito.  

Sérgio Aoki  - você tem um mercado de oficinas atomizado, então, por conta disso, se um 

não faz, o outro faz, o vizinho faz, então, se eu não aceitar o preço da peça a um, dois, três 

reais, então o vizinho vai fazer e eu não vou ter trabalho. Se a gente for ver, o dono da 

oficina é aquele costureiro que juntou um dinheirinho e comprou umas máquinas, pelo 
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menos pelo pouco que eu tenho percebido, porque o oficinista acaba morando ou ao lado 

da oficina, ele não tem uma vida melhor, assim, parece não ter uma vida melhor que a dos 

próprios trabalhadores. Pode até ter uma vida um pouquinho melhor, mas não que 

justifique ser dono de uma empresa, com vinte ou trinta funcionários. Você pensa, nossa, 

uma pessoa que tem vinte, quarenta funcionários, deve ter uma vida boa, mas você chega 

lá e vê, ele tá lá, junto. 

Renato Bignami – quem tem a vida boa, mesmo, é o dono da marca.  

Sérgio Aoki  - o dono da marca faz a gestão da marca, na verdade, ele não mexe em 

produção, ele faz a gestão da marca, da imagem, de uma loja bonita, essas coisas. A parte 

da produção, ele leva tudo pra facção.  

 

9) Quais são as sanções usualmente impostas aos exploradores de tal tipo de mão 

de obra? 

 

R: (não respondida). 

 

10) Quais medidas são tomadas em relação aos trabalhadores expostos à tais 

condições?  

 

R: Renato Bignami – resgate, pagamento de seguro desemprego, verbas rescisórias, a 

gente, cada vez mais, mesmo na via administrativa, tenta determinar danos morais, mas 

isso normalmente é feito ou por Procurador, ou por Defensor Público Federal, quanto à 

indenização individual, a coletiva é tutela inibitória, pelo MPT, mas cada vez mais a gente 

tá percebendo que essa tutela inibitória não inibe nada, valores altos não representam 

garantia de efetividade, o ideal mesmo, para inibir uma conduta, é pedir mesmo uma 

obrigação de fazer ou de não fazer. 

Sérgio Aoki  -  dá pra perceber uma tendência, que seria diminuir os TACs e ajuizar ACP, 

porque com a “lista” tem a lei do deputado.   

Renato Bignami – dá pra você ver que tem TAC, tem decisões judiciais, tem ações 

anulatórias dos nossos autos de infração. A decisão da ZARA foi interessante, a da Marisa 

foi péssima, agora tem das Pernambucanas, que tá entrando com uma anulatória. 
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11) Quais são as principais dificuldades no enfrentamento ao trabalho em 

condições análogas às de escravo na indústria da moda? 

 

R: Elizabete Cristina Gallo Sasse – eu acho que a principal dificuldade que eu enfrento, 

no meu ponto de vista, é a própria vulnerabilidade desse trabalhador imigrante, porque ele 

aceita aquela situação degradante, e o medo, eles têm muito medo, então, quando você 

entrevista o trabalhador, é muito difícil você conseguir a realidade dos fatos, então você 

tem que olhar os caderninhos. Você entrevistar, de imediato, o trabalhador, e conseguir que 

ele confie no auditor e conte a realidade é difícil. Então, a própria vulnerabilidade desse 

trabalhador é um grande entrave.  

Sérgio Aoki  -  eu acho que o principal ponto é a gente conseguir construir uma tese pra 

que a gente responsabilize aquele que tem, que acaba sendo o maior beneficiário de todo 

esse sistema, do “sweating system”, que é o dono da marca, a pessoa que gerencia a marca, 

eu acho que esse é o, não sei se a grande dificuldade, mas o grande desafio, de justamente 

fazer esse link entre esse tipo de trabalho e essas marcas. Esse mercado de oficinas é muito 

atomizado, se você responsabilizar um oficinista, ele vai sair do mercado e vai entrar outro, 

então o sistema vai continuar. Então o meio pra gente tentar coibir esse tipo de sistema de 

produção é, realmente, indo atrás do gerenciador da marca, essa é a estratégia do 

Ministério do Trabalho pra tentar coibir isso.  

Renato Bignami – também essa história de dividir a produção, a gente busca sempre a 

marca, o poder economicamente relevante, mas o difícil é que, normalmente, as oficinas 

trabalham pra mais de uma marca, então, o difícil é isso, você dizer qual é o quinhão do 

trabalho que corresponde à cada marca, por trabalhador, é algo difícil, é um complicador 

até na hora dos cálculos. 

Sérgio Aoki  -  pro TST, ele sempre fala em exclusividade, sempre toca nesse assunto. Se 

for no TST, tem quinhentas milhões de decisões lá que ele fala, toca nesse ponto da 

exclusividade, e isso hoje é um desafio, porque o que a confecção faz? Ela coloca, sei lá, 

cinquenta por cento Marisa, cinquenta outra lá, ou cinquenta Pernambucanas, ou uma 

marca normal, dela mesma, isso é algo que não parece ser relevante, pra configurar esse 

liame, mas é uma coisa que a gente tem encontrado, a produção dividida, ou até três 

marcas. 

Elizabete Cristina Gallo Sasse – tem oficina produzindo, ao mesmo tempo, pra três 

marcas.  
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Renato Bignami – mas tem mais dificuldade, deixa eu ver, como essa invisibilidade do 

problema. Visualmente, muitas vezes, não parece nada melhor ou pior que mais um lugar 

degradado, mas pra você enxergar dívida, enxergar violência, enxergar ameaça, só quando 

chega em situações muito limítrofes, quando o cara já apanhou, ela já foi estuprada, sabe? 

Já aconteceu a violência real e concreta, isso é muito difícil. Não se fala, é tudo muito 

invisível, você tem que ter muita sensibilidade pra entender e ver que ali tem algo estranho.  

Elizabete Cristina Gallo Sasse – muitas vezes você sabe que impedem a liberdade, mas 

eles têm medo de falar a verdade, então, muitas vezes, eles se contradizem, também. É 

difícil só com a entrevista, então a gente tenta pegar mais elementos de prova, 

contabilidade, documentos, pra conseguir provar. Muitas vezes, a gente entra no ambiente 

de trabalho e certas condições saltam aos olhos, outras vezes não, a gente sabe por indícios, 

a gente percebe alguma coisa, mas o pessoal fala que não é bem assim, então a gente tem 

que, mesmo, buscar provas para configurar aquela situação degradante a que o trabalhador 

está submetido, mas é difícil só com entrevista.  

Sérgio Aoki  -  eles tem medo demais e mentem demais.  

Elizabete Cristina Gallo Sasse – é fundamental a conduta da fiscalização, porque só com 

depoimento, é muito complicado. Você tem que buscar mais provas, mais elementos de 

convicção. Por causa desse medo que eles têm, de falar com a gente, dessa insegurança, é 

tudo muito complicado. 

 

12) Quais seriam as medidas mais efetivas para o combate a tal tipo de exploração? 

 

R: Renato Bignami – você já viu o “Plano Brasil Maior”, uns dois anos atrás? Um dos 

objetivos era aumentar a formalização na indústria do vestuário, porque o plano mudou a 

tributação de folha de pagamento pra faturamento, então, se for sonegar, sonega 

faturamento. Era uma medida específica para informalidade, não pra tráfico de pessoas. 

Outra coisa, auditoria, isso é uma outra coisa que a gente vem percebendo, nas auditorias 

privadas, tem efeito prático, não pra tráfico, mas pra melhoria das condições gerais de 

trabalho, mas não quer dizer que o trabalhador não tenha uma dívida escondida no meio, e 

o auditor privado não pegou. Mas é difícil pensar em medidas que efetivamente 

funcionem. Acho que boicote funciona muito pouco, tem uma pesquisa que o MIT fez, 

com consumidores do mundo inteiro, tentando entender se o consumidor faria diferença 

nesse momento, na diferença entre uma marca sustentável e uma não sustentável, e foi 

irrisório.  
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Sérgio Aoki  -  até uma mocinha, assessora do deputado, falou “quem compra na Marisa 

quer saber de preço!”, as vezes ela nem sabe o que tá acontecendo, se tem ou não trabalho 

escravo, porque o público de Marisa, de Pernambucanas, desses grandes, Renner, C&A, o 

público desses grandes magazines quer preço, é público de classe média pra baixa, ao 

contrário de uma marca de grife. A ZARA já tem esse impacto, por ser uma marca maior 

que desses magazines. O grande problema, na verdade, é o sistema de produção. Tentar 

melhorar uma coisa ali, outra aqui, não vai resolver completamente a situação do 

trabalhador, nesse sistema de produção. Ainda que melhore um pouco, que saia desse 

sistema extremamente degradante, o trabalho ainda vai continuar precarizado. Ele vai 

continuar na casinha, trabalhando, ainda que ele tenha lá o registro, esteja ganhando o piso 

de mil reais, que é um salário baixo, muito baixo, ele vai continuar naquela situação ruim, 

não vai ter melhora.  

Elizabete Cristina Gallo Sasse – eu vejo como grande vilão, dessa situação, a 

terceirização da produção, e a questão da responsabilização, de quem é o responsável por 

essa situação. Então, se a gente tem esse cenário, em que se admite, em que é possível esse 

tipo de terceirização, e a responsabilidade também naquela parte, que também é a parte 

explorada, o oficinista é mais um explorado, apesar dele ter um CNPJ, ele é um 

trabalhador, como os demais. É o que o Sérgio explicou, ele subiu um pouquinho mais, 

comprou umas máquinas, alugou uma casa, montou uma oficina, mas ele é vítima, 

também, desse sistema.  

Sérgio Aoki  -   a ideia é exatamente tentar sensibilizar o Judiciário dessa situação. Eu 

acho que o Judiciário, parece que não sei, ele não enxerga da forma como a gente enxerga, 

não sei se é assim. Ontem mesmo eu fiz uma pesquisa, e grande parte do Judiciário... eu 

tive um caso, quando eu trabalhava em Guarulhos, que não era o setor têxtil, era 

metalurgia, as pessoas perderam as mãos nas máquinas, e o juiz lá, eu fui conversar com o 

juiz, num mandado de segurança, e ele falou que isso era relação contratual, ele era o 

cliente, de uma grande marca, uma grande montadora. Então, se a gente for analisar, têm 

outros setores com os mesmos problemas, de terceirização dessas facções, contratos de 

facção, então teria que regulamentar melhor isso, eu não sei, sensibilizar o Judiciário, 

enfim. 

Renato Bignami – acho que o maior desafio é fazer o trabalhador se enxergar como um 

sujeito de direitos, então ele não se enxergar dessa forma ele não vai reagir, não vai brigar 

por mais. 
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Sérgio Aoki  -   esses trabalhadores, de pequenas oficinas, não sei, eles deveriam, eles 

mesmos, ser mais unidos, tentar fixar uns preços, mas o problema também é que o preço 

vem de cima pra baixo, não de baixo pra cima.  

Renato Bignami –  a impressão que eu tenho, o que me parece mais claro hoje em dia, não 

buscando tanto na origem, mas olhando pro hoje, 2014, as pessoas estão se esquecendo de 

Direito do Trabalho é um direito de dignidade, não é um direito contratual, mesmo o juiz 

do trabalho, ele olha praquilo como um direito de prestações e contraprestações, e não é 

isso, o Direito do Trabalho é um direito que garante que a pessoa não vai entrar pra linha 

da mendicância, de que ela tem dignidade, pra garantir que ela tenha água potável, dormir 

de uma forma razoável, descansar, comer, ninguém tá pedindo luxos, aqui, tá pedindo pra 

comer, dormir, se agasalhar, direitos básicos. O Direito do Trabalho é grande garantidor 

disso, e é isso que a humanidade tem esquecido, a solidariedade, os princípios que estavam 

nas instruções germinais. De um tempo pra cá, acho que, principalmente, por conta da 

globalização, aumentou a competitividade, e as pessoas, estando num ambiente hostil, de 

competição, elas esquecem desses outros princípios que levaram a humanidade pra frente, 

e se esquecem que, na ausência desses princípios, vira guerra. Estamos num limite tão 

grande, de aviltar direitos, de um colapso de direitos, como um princípio de guerra. A 

gente tá nesse ponto denovo, a gente só tá se esquecendo, então tem uma contaminação 

enorme do Direito do Trabalho por instituições do Direito Civil, tem juiz que não parece 

que é Juiz do Trabalho, é juiz da empresa, porque tá ali pra, de alguma forma, proteger a 

empresa. Outro problema, proteger emprego, o Direito do Trabalho não tá ali pra proteger 

emprego, quem protege emprego é a economia. Direito do Trabalho não protege empregos, 

protege direitos, e direitos do trabalho. Daí não é mais Direito do Trabalho, é Direito do 

Emprego, da empregabilidade.  

Sérgio Aoki  -   esse é um ponto interessante mesmo, porque com essa terceirização, 

quarteirização, os contratos de trabalho passaram a ser contratos mercantis. 

Elizabete Cristina Gallo Sasse –  a gente enxerga terceirização, mas a marca alega que é 

uma relação comercial.  

Sérgio Aoki  -   a saída é sempre essa, o contrato de facção não é Direito do Trabalho. 

Então a responsabilidade, o risco e tudo, acaba ficando lá com o coitado do oficinista que 

tá lá junto com os trabalhadores.  

Renato Bignami –  e isso é típico da costura, porque você não tem máquinas grandes, 

caras e complexas, de difícil manutenção. Pra manusear a máquina, ela é uma máquina 

simples, os trabalhadores, eles falam, eles não têm experiência, eles começam a costurar 
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ali, começam com máquina de costura reta. Então, isso é muito fácil de tirar de uma planta 

industrial e colocar numa residência, domiciliar isso. Assim, faticamente a produção é de 

fácil desmonte. Eu já ouvi uma vez, chegou uma denúncia pra gente, de um oficinista, que 

teria cerca de trezentas máquinas de costura, que montava e desmontava oficina em quatro 

horas. Tipo, “opa! Tá chegando fiscalização!”, desmonta, você chega lá e não tem mais 

nada. Que fábrica que você monta em quatro horas? Que fábrica que você desmonta em 

quatro horas, também? Veja Americana, que é outra cidade modelo, modelo de decadência. 

Tem muita gente que vai estudar até, né, porque eles tinham galpões mesmo, que eram 

indústrias têxteis, e os galpões viraram cinco, seis, oficinas de costura. Você vê que um 

mesmo espaço que já foi uma fábrica, que já teve trabalhador, formalmente trabalhando, 

hoje são várias oficinas de costura irregulares. Você vê isso aqui, no Bom Retiro. 
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13 CONCLUSÃO 
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Diante de todos os casos descritos e analisados acima, pode-se observar que eles 

possuem muitas características em comum, a saber: (i) a maioria deles envolve grifes de 

fast-fashion; (ii) há sempre a quarteirização das atividades, começando das grifes às 

confecções – intermediárias – e às oficinas de costura, sendo estas, via de regra, as únicas a 

contar com costureiros, os quais, em considerável menor número, são vistos em algumas 

confecções; (iii) no geral, as oficinas são economicamente dependentes das confecções 

que, por sua vez, tem parte expressiva de seu faturamento decorrente dos valores pagos 

pelas grifes; (iv) as peças produzidas são desenvolvidas a partir de peças-piloto indicadas 

pela grife, que também determina o tecido a ser usado, aprova/rejeita as peças e fornece 

suas etiquetas; (v) o preço de venda das peças ao consumidor final é absolutamente 

desproporcional ao valor pago ao costureiro, obedecendo-se a “regra do um terço” entre 

este e o oficinista, o qual, por seu turno, recebe da confecção cerca de um décimo do que 

ela cobra da grife que, por sua vez, cobra, ao menos, três vezes mais do consumidor; (vi) 

os costureiros, nas oficinas, costumam ser imigrantes irregulares, em sua maioria, 

bolivianos, havendo, também, casos de paraguaios e peruanos; (vii) referidos imigrantes 

contraem dívidas para chegar ao Brasil, dívidas estas responsáveis pela restrição de sua 

liberdade e descontos salariais nas oficinas em que trabalham; (viii) o ambiente de trabalho 

e moradia costuma  ser o mesmo, não havendo respeito algum às normas de saúde e 

segurança do trabalho, sendo comum o risco de incêndio, ruídos muito altos, pó, janelas e 

portas trancadas, quartos e banheiros precários e coletivos, cadeiras improvisadas, entre 

outros; (ix) famílias trabalham juntas e seus filhos permanecem expostos à riscos no 

ambiente de trabalho dos pais; (x) os costureiros costumam receber por peça, daí porque 

laboram muitas horas – cerca de 14 por dia –, não é observado o piso da categoria e sequer 

o salário mínimo, girando a remuneração em torno de R$500,00, porquanto são feitos 

descontos de viagens, moradia e alimentação; (xi) porquanto irregulares, os imigrantes 

temem a deportação, inclusive porque sofrem ameaças neste sentido; (xii) é comum que os 

costureiros venham ao Brasil a convite de parentes, já donos de pequenas oficinas; (xiii) a 

linha de defesa comum das grifes é de que são varejistas e, portanto, não produzem peças, 

razão pela qual não podem ser responsabilizadas pelos casos de trabalhadores reduzidos à 

condições análogas às de escravo, no fim da cadeia produtiva; (xiv) na mesma linha, é 

comum a adoção da tese da “cegueira deliberada”, na medida em que as grifes negam ter 

conhecimento dos fatos ocorridos; (xv) via de regra, as grifes não assinam TACs 

espontaneamente, mormente porque não querem assumir responsabilidade por atos que 
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alegam não terem dado causa; (xvi) as indenizações por danos morais coletivos chegam à 

casa de milhões de reais; (xvii) não é possível observar boicote, por parte dos 

consumidores, após as denúncias; (xviii) não houve denúncia criminal dos representantes 

legais das grifes mas, apenas, de oficinistas e representantes das confecções; (xix) 

porquanto recente no âmbito urbano, não há consenso jurisprudencial sobre o caso, 

mormente quanto ao poder de atuação dos auditores fiscais do trabalho, nem sobre o grau 

de responsabilização devido a cada integrante da cadeia produtiva e; (xx) ainda não foram 

desenvolvidas políticas públicas adequadas para acolhida dos imigrantes. 
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14 ANEXOS 
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14.1 IV Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – 

CNJ e TRT-1 (29.5.2014 e 30.5.2014) 

  

No IV Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 

realizado em 29.5.2014 e 30.5.2014, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio de 

Janeiro, sob a organização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diversos conferencistas 

se manifestaram acerca do tráfico de pessoas e, consequentemente, sobre a redução de 

pessoas à condição análoga à de escravo, na forma que se segue: 

  

O Conselheiro do CNJ, Dr. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, ponderou que 

o grande atrativo do Hemisfério Sul para o Norte seria a produção de seres humanos, 

dando ênfase à coisificação do explorado. Fez, então, referência à Heidegger, quanto ao 

“projeto de planificação calculante”, consistente na extinção do humano, em que a pessoa 

deixa de ser autônoma e livre para se transformar em servo de suas próprias criaturas. 

Assim, fez um apelo para o resgate do valor das pessoas. 

  

Salientou o referido Conselheiro serem os fins de exploração sexual, para o 

trabalho e para retirada de órgãos os mais comuns do tráfico de pessoas. 

  

Ainda, destacou que a “Rede de Enfrentamento, Atendimento e Proteção às 

vítimas do Tráfico de Pessoas” funciona sob três eixos, a saber: prevenção, 

repressão/condenação e proteção às vítimas. 

  

Grande dificuldade apontada por mencionado Conselheiro, e destacada pelos 

demais conferencistas, foi que, por vezes, o consentimento da vítima existe, exatamente 

pela exclusão social que sofre. 

  

Finalmente, indicou serem necessárias ações de capacitação dos agentes que 

atuam no combate ao tráfico de pessoas e suas diversas formas de exploração; 

identificação de boas práticas e medidas de proteção eficazes às vítimas. 
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Por seu turno, o Juiz de Direito do TJ/GO, Dr. Rinaldo Aparecido Barros, 

asseverou a importância da mudança de paradigma, do juiz inerte para o gestor, agente de 

transformação social, juntamente com o Ministério Público, as Delegacias e os advogados. 

  

Fez alusão, mencionado magistrado, à “brokenwindows’ theory” (teoria das 

janelas quebradas), no sentido de que não impedir crimes pequenos leva aos grandes. 

  

De acordo com mencionado juiz, em regra, os traficados são pessoas vulneráveis, 

as quais, de acordo com o Protocolo de Palermo, são recrutadas, transportadas, 

transferidas, alojadas ou acolhidas para fins de exploração, com o uso da força ou ameaça. 

Por seu turno, os aliciadores são pessoas com as quais as vítimas têm laços afetivos e que, 

possivelmente, foram vítimas no passado. 

  

O Dr. Rinaldo Aparecido Barros destacou que as pessoas são tratadas como 

verdadeiros objetos e que seu consentimento não atenua o crime de tráfico de pessoas, o 

qual se difere de contrabando de migrantes. 

  

Destacou que, de acordo com a OIT, em 2005, foram apurados 2,4 milhões de 

casos de tráfico de pessoas, sendo 32% para fins de exploração econômica e 43% sexual. 

  

Ainda, ressaltou que, de acordo com a ONG australiana WalkFree Foundation, 

estima-se que cerca de 170 a 217 mil pessoas no Brasil sejam submetidas à condições 

análogas às de escravo, sendo o Brasil o 6º colocado no ranking publicado por tal 

organização. 

  

Salientou referido magistrado que a pena por tráfico de pessoas (3/8 anos), 

comparada à de armas (4/8 anos) e de drogas (5/15) é a mais branda, fazendo parecer que 

as pessoas são desvalorizadas. 

  

Além disso, ressaltou que no Brasil existem 1.163 processos relacionados ao 

trafico de pessoas e trabalho análogo ao de escravo. 

  

Como sugestão, o mencionado juiz disse que a criação de disciplina escolar 

especial sobre Direitos Humanos seria bastante útil. 
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Finalmente, mencionou acordo feito pelo CNJ para reinserção das vítimas da 

escravidão contemporânea. 

  

Em seguida, a Vice-Procuradora Geral do MPF, Ela WieckoVolkmer de Castilho, 

informou, quanto ao Protocolo de Palermo, que foi deixada aos tribunais de cada país 

signatário a função de definir o que seria tráfico de pessoas, sendo certo, apenas, que a 

exploração é seu elemento central. 

  

Ainda, informou que 58% do tráfico do mundo é sexual, portanto, as mulheres são 

as mais atingidas (de 55 a 60%), subindo para 75%, se somadas às crianças e adolescentes 

do sexo feminino que são exploradas. 

  

Posteriormente, o Dr. Paulo Abrão Pires Junior, Secretário Nacional de 

Justiça/SNJ/MJ, esclareceu que, após dois anos de visto especial, os residentes de países 

integrantes do Mercosul podem obter residência permanente no Brasil. 

  

Discorreu sobre os Núcleos e Postos Avançados de enfrentamento ao tráfico de 

pessoas e sobre o 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que tem 5 

linhas de enfrentamento, a saber: (i) marco regulatório; (ii) fortalecimento de políticas 

públicas; (iii) capacitação; (iv) produção de gestão de conhecimento e (v) campanhas de 

sensibilização. 

  

Seguiu-se, então, à palestra do Coordenador do Programa de Erradicação do 

Trabalho Escravo/SRTE-SP/MTE, Dr. Renato Bignami, que iniciou fazendo referência ao 

Decreto 5.017/04 que, em seu art. 3º, traz a definição do tráfico de pessoas da seguinte 

forma: 

  

“Artigo 3  
Definições 
Para efeitos do presente Protocolo: 
a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça 
ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao 
abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação 
de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que 
tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no 
mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração 
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sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à 
escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos; 
b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista 
qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente Artigo será 
considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos 
na alínea a);  
c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 
de uma criança para fins de exploração serão considerados "tráfico de pessoas" 
mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos da alínea a) do presente 
Artigo; 
d) “O termo “criança” significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito 
anos.” 

  

Afirmou, ainda, que o conceito constante da Convenção n. 197, do Conselho da 

Europa, não ratificado pelo Brasil, apresenta-se ainda melhor que o do Protocolo de 

Palermo, senão veja-se: 

 

“Artigo 4.º  
Definições  
Para efeitos da presente Convenção:  
a) «Tráfico de seres humanos» designa o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça 
ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, 
ao abuso de autoridade ou de uma situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa com autoridade sobre outra, para fins de exploração. A exploração 
deverá incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras 
formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou 
práticas similares à escravatura, a servidão ou a extração de órgãos;  
b) O consentimento dado pela vítima de «tráfico de seres humanos» à 
exploração referida na alínea a) do presente artigo será considerado irrelevante 
se tiver sido utilizado qualquer um dos meios indicados na alínea a) do presente 
artigo;  
c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 
de uma criança para fins de exploração deverão ser considerados «tráfico de 
seres humanos» mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos na alínea 
a) do presente artigo;  
d) «Criança» designa qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos;  
e) “«Vítima» designa qualquer pessoa física sujeita a tráfico de seres humanos 
conforme definido no presente artigo.” 

  

Mencionou que, antes do Protocolo de Palermo, a Convenção das Nações Unidas 

sobre escravidão, de 1926, indicava como elemento central a propriedade do indivíduo. 

 

Informou referido auditor fiscal do trabalho que tanto o comércio quanto o 

transporte estão inseridos no conceito de tráfico de pessoas, tomando por base a 

mercantilização da vítima. 
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De acordo com o Dr. Renato Bignami, uma das funções da OIT, criada em 1919, 

seria acabar com o trabalho forçado, cujo conceito foi externado na Convenção n.29, de 

1930, na forma que se segue: 

  

“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. 
2. A expressão "trabalho forçado ou obrigatório" não compreenderá, entretanto, 
para os fins desta Convenção: 
a) qualquer trabalho ou serviço exigido em virtude de leis do serviço militar 
obrigatório com referência a trabalhos de natureza puramente militar; 
b) qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas comuns 
de cidadãos de um pais soberano, 
c) qualquer trabalho ou serviço exigido de uma pessoa em decorrência de 
condenação judiciária, contanto que o mesmo trabalho ou serviço seja 
executado sob fiscalização e o controle de uma autoridade pública e que a 
pessoa não seja contratada por particulares, por empresas ou associações, ou 
posta á sua disposição; 
d) qualquer trabalho ou serviço exigido em situações de emergência, ou seja, em 
caso de guerra ou de calamidade ou de ameaça de calamidade, como incêndio, 
inundação, fome, tremor de terra, doenças epidêmicas ou epizoóticas, invasões 
de animais, insetos ou de pragas vegetais, e em qualquer circunstância, em 
geral, que ponha em risco a vida ou o bem-estar de toda ou parte da população; 
e) pequenos serviços comunitários que, por serem executados por membros da 
comunidade, no seu interesse direto, podem ser, por isso, considerados como 
obrigações cívicas comuns de seus membros, desde que esses membros ou seus 
representantes diretos tenham o direito de ser consultados com referência á 
necessidade desses serviços.” 

   

Em seguida, falou sobre a Convenção Suplementar sobre a escravidão da ONU, 

de 1956, mormente no que toca à servidão, cujo teor segue abaixo: 

  

“SEÇÃO I 
INSTITUIÇÕES E PRÁTICAS ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO 
Artigo 1º 
Cada um dos Estados Membros 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: 
§1. A servidão por dívidas, isto é, o estado ou a condição resultante do fato de 
que um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de uma dívida, 
seus serviços pessoais ou os de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o valor 
desses serviços não for eqüitativamente avaliado no ato da liquidação da dívida 
ou se a duração desses serviços não for limitada nem sua natureza definida.  
§2. A servidão, isto é, a condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, 
pelo costume ou por um acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente a 
outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra remuneração ou 
gratuitamente, determinados serviços, sem poder mudar sua condição.”  
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Nessa esteira, afirmou que o tipo mais usual de servidão no Brasil é a por dívida, 

mas asseverou que mesmo a servidão ligada à terra ainda existe. 

  

Posteriormente, fez referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948, em especial quanto aos artigos IV e V, in verbis: 

  

“Artigo IV  
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas formas.  
Artigo V  
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano 
ou degradante.” 

  

Quanto ao emprego do termo “degradante” pela doutrina e jurisprudência 

trabalhistas, ao definir redução de trabalhador à condição análoga à de escravo, o justificou 

com base no artigo supramencionado. 

  

No que diz respeito propriamente à legislação pátria sobre o tema, destacou os 

seguintes artigos da CF: 

  

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
 XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer;” 

  

Com relação ao art. 7º, da CF, afirmou que este estabelece os limites da liberdade 

de trabalho e da dignidade do trabalhador. 

  

Ainda, referiu-se ao art. 149 do CP, cujo teor segue abaixo: 

  

“Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o 
a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:  
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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, com 
o fim de retê-lo no local de trabalho;  
II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de 
trabalho.  
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:  
I - contra criança ou adolescente;  
II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.” 

  

Esclareceu mencionado palestrante que o termo “trabalho escravo”, propriamente 

dito, foi eliminado do ordenamento jurídico brasileiro com o advento da Lei Áurea, em 

1888, de modo que seu emprego na PEC 57-A não é correto.  

  

Ele criticou severamente a vinculação da PEC à lei posterior que definisse o 

conceito de “trabalho escravo”, excluindo, aparentemente, as condições degradantes e a 

jornada exaustiva, bem como a justificativa dada por Aloysio Nunes, no sentido de que o 

Congresso entendeu que havia insegurança jurídica no ordenamento atual sobre 

mencionado conceito, daí porque falou “na forma da lei”. 

  

Repisou tal auditor fiscal do trabalho que o conceito de trabalho degradante já é 

utilizado pela própria Constituição Federal.  

  

No que toca à Secretaria de Inspeção do Trabalho, afirmou que, nas fiscalizações 

cujo objeto é a redução de pessoa à condição análoga à de escravo, os fatores 

determinantes para sua caracterização são: servidão por dívida, redução salarial, ameaça à 

integridade física e/ou psíquica, retenção da CTPS e RNE, excesso de horas de trabalho, 

precárias condições de saúde e segurança do trabalho, dentre outros. Ainda, destacou o 

livre acesso de seus membros, na busca ativa do problema, e o poder de polícia do órgão, a 

fim de prevenir que o infortúnio ocorra, sendo possível o cerceamento de direitos 

individuais em prol da coletividade. Salientou, então, a necessidade de análise, controle e 

intervenção. 

  

Destacou que os procedimentos seguidos pelos auditores fiscais do trabalho estão 

insertos na Instrução Normativa n. 91/2011 e que a Lei do Seguro Desemprego estabelece, 

como ato vinculado, o resgate dos trabalhadores expostos à condições análogas às de 
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escravo, expedição de sua documentação, emissão de guias de seguro desemprego (três 

parcelas), rescisão contratual, reintegração social (com prioridade nos programas sociais), 

seu retorno à origem – caso seja seu desejo, responsabilização do poder econômico 

relevante (com auditorias), inclusão do nome do empregador na Lista Suja, coordenação de 

diálogo social e organização da rede de apoio. 

  

Exemplificou a forma de atuação do MTE com o caso das Lojas Marisa, no qual 

encontraram empregados em condição de servidão por dívida, vez que levavam três meses 

apenas para pagar sua viagem ao Brasil, além de crianças no ambiente de trabalho, 

“caderninhos” com anotações de dívidas, comidas melhores – dos donos das oficinas – 

trancadas, entre outros. 

  

Terminou sua fala dizendo que o tráfico de pessoas, para fins da escravidão 

moderna, é um crime pouco perceptível porque suas vítimas são escondidas e, portanto, 

invisíveis. 

  

Por seu turno, a Dra. Alline Pedra Jorge Birol,  coordenadora do ICMPD 

(International Centre for Migration Policy Development), esclareceu que, pelo Código 

Penal, o tráfico de pessoas se resume para fins sexuais. 

  

Destacou a vulnerabilidade dos traficados e o quanto sofrem, por vezes, da 

Síndrome de Estocolmo, por verem seus exploradores como um aliado, que os ajuda, 

tirando-os da pobreza, sendo esta a maior justificativa para a subnotificação dos crimes ora 

em comento. 

  

Ainda, afirmou que o trabalho forçado é mais presente no arco sul e central e que, 

nesse caso, ocorre verdadeira “coisificação” do ser humano, sendo difícil estabelecer um 

perfil das vítimas, posto que variado. 

  

Esclareceu a Dra. Alline que o emprego do termo “rotas de tráfico” não é correto, 

havendo que se falar em “áreas de vulnerabilidade”, sendo que nelas se buscam colocar 

Postos Avançados de atendimento humanizado ao migrante. 
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Na palestra da Dra. Nilce Cunha Rodrigues, Procuradora da República no 

Ceará/CONATRAP, foi dito que o resultado do tráfico de pessoas resulta na perda de 

sonhos e esperanças, com a desumanização do outro. Ainda, afirmou-se que só existe 

tráfico porque existe migração e que não há exploração entre iguais, mas apenas entre 

desiguais. 

  

Foi apontada como dificuldade a conciliação de ações destinadas ao combate dos 

fatores que dão causa à exploração, como a pobreza, exclusão social e desigualdade, com a 

proteção das vítimas, sem malferir, ainda mais, sua liberdade e dignidade ou torná-las 

ainda mais vulneráveis. 

  

Foi destacada a vulnerabilidade dos traficados, bem como sua inferioridade social 

e econômica, sendo certo que buscam apenas melhoria de vida.   

  

Por seu turno, a Dra. Thamara Duarte Cunha Medeiros, Diretora 

Técnica/DPJ/CNJ, afirmou que o tráfico de pessoas é a escravidão moderna, é um delito 

multicausal, velado na clandestinidade, sendo invisível, porquanto não identificado. 

  

Salientou que há que se diferenciar tráfico de pessoas de contrabando de 

migrantes e imigração irregular/indocumentada. 

  

Ainda, ressaltou a sofisticação do crime, com aliciamentos até mesmo pela 

internet, e ponderou sobre as dificuldades pela limitação legislativa, na medida em que o 

Código Penal apenas fala em tráfico de pessoas para fins sexuais. 

  

Fez referência a Guilherme Calmon, que destaca a retirada da condição de 

existência do ser humano, sua coisificação, à redução de mera mercadoria. 

  

Como outros palestrantes, lembrou como as vítimas sofrem da Síndrome de 

Estocolmo e como desconhecem seu status de vítima, ao passo que não percebem a 

vulnerabilidade de direitos a que estão submetidas. 

  



217 

 

Ainda, mencionada palestrante apontou a fragilidade do status legal das vítimas, 

quer como vítimas de tráfico, migrantes irregulares, vítimas de contrabando ou possíveis 

pessoas a serem deportadas. 

  

Haja vista desconhecerem as políticas migratórias, o sistema de Justiça e de 

Segurança Pública, as vítimas deixam de fazer denúncias. Ademais, o medo do 

desconhecido, quer quanto ao novo país, nova língua e medo da polícia, reforça a ausência 

de denúncias, juntamente com as ameaças dos traficantes (estando a violência psicológica 

acima da física), a culpa das vítimas (teoria do “mundo justo”, de Melvin Lerner, e da 

“atribuição social”, de Deschamps). 

  

Em seguida, a Dra. Maria das Graças Viegas Paranhos, do TRT-1, iniciou sua 

palestra relembrando o caráter universal e indivisível dos direitos humanos, fazendo alusão 

à doutrina de Flávia Piovesan. Em particular, destacou os artigos IV e XXIII da Declaração 

de Direitos Humanos, in verbis: 

  

“Artigo IV  
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas formas.  
  
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.  
4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para 
proteção de seus interesses.” 

  

Afirmou que, por trabalho decente, entende-se aquele que exige condições 

mínimas de preservação dos direitos humanos, sendo composto por quatro eixos e, por 

trabalho degradante, aquele que deteriora o trabalhador e sua saúde. 

  

Sugeriu mencionada desembargadora que os ouvintes assistissem ao filme “Lixo 

Extraordinário” e lembrou que os trabalhadores são iludidos com promessas de boa 

remuneração e trabalho digno, de forma que contraem dívidas, por serem vítimas de 

fraude/coação. 
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Esclareceu que, de acordo com a OIT, existem cerca de trezentos e trinta e um 

bilhão e quinhentas mil pessoas vítimas de trabalho forçado no mundo e que o Brasil, em 

1995, admitiu haver pessoas vítimas à condição análoga à de escravidão no país. 

  

Na sequência, o Dr. Cícero Rufino Pereira, Procurador do Trabalho da 24ª Região, 

afirmou que a Convenção 29 da OIT, em que pese falar em trabalho forçado ou 

obrigatório, diz respeito ao trabalho escravo (em que pese o termo não poder mais ser 

utilizado desde 1888). 

  

Afirmou que as vítimas de trabalho análogo ao de escravo vivem em alojamentos 

ruins, muitas vezes sem acesso à água potável, laboram em jornadas exaustivas (de 14 a 16 

horas por dia) e que, por isso, o Ministério Público busca, nas Ações Civis Públicas, a 

responsabilização de seus exploradores tanto civil, quanto trabalhista, por danos morais 

coletivos. 

  

Destacou que, ao passo que na zona rural a forma mais comum de trabalho 

análogo ao de escravo se dá por condições degradantes, na zona urbana a jornada exaustiva 

é a mais presente das características de tal crime. 

  

Lembrou que, em 2014, a OIT lançará novo relatório mas que, no de 2012, 

constou que 209 milhões de pessoas são vítimas de trabalho forçado, sendo que, no tráfico 

de pessoas, 68% são destinadas ao trabalho forçado e 22% à exploração sexual. 

  

Esclareceu que pessoas que vivem em domicílios chefiados por mulheres, sem 

educação e analfabetos são mais vulneráveis a tal tipo de exploração e que, por vezes, as 

vítimas contraem dívidas de empréstimos para viagens que não conseguem pagar. 

  

Ademais, relembrou os termos do art. 5º da Diretiva 36/2011 do Parlamento 

Europeu, quanto à responsabilidade empresarial, in verbis: 

  

“Artículo 5. Responsabilidad de las personas jurídicas.—1. Los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas 
jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones 
contempladas en los artículos 2 y 3[1], cuando estas infracciones sean 
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cometidas en su beneficio por cualquier persona que, actuando a título 
individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, ostente un cargo 
directivo en su seno, basado en: 
a) un poder de representación de dicha persona jurídica; 
  
b) una autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o 
  
c) una autoridad para ejercer control dentro de dicha persona jurídica. 
  
2. Los Estados miembros se asegurarán asimismo de que las personas jurídicas 
puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control 
por parte de una de las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho 
posible que una persona sometida a su autoridad cometa una de las infracciones 
contempladas en los artículos 2 y 3 en beneficio de la persona jurídica. 
  
3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 
se entenderá sin perjuicio de las acciones penales que puedan emprenderse 
contra las personas físicas que sean autores, inductores o cómplices de alguna 
de las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3. 
  
4. A efectos de la presente Directiva se entenderá por «persona jurídica» 
cualquier entidad que tenga personalidad jurídica con arreglo al Derecho 
aplicable, con excepción de los Estados o de otros organismos públicos en el 
ejercicio de su potestad pública y de las organizaciones internacionales 
públicas”. 

   

Por seu turno, Cheryl Basset, Country Attache - U.S. Embassy em Brasília, 

afirmou que os países têm diferentes definições do que seja tráfico de pessoas, sendo que 

alguns abarcam os fins de extração de órgãos e trabalho forçado. 

  

Destacou que, nos Estados Unidos, a movimentação não é um requisito do crime, 

sendo seu cerne a exploração das pessoas. 

  

Quanto ao trabalho forçado, destacou o medo que os migrantes têm da polícia e 

sua dificuldade com diferenças culturais, ressaltando, assim, a necessidade de se ter uma 

boa relação com as vítimas. 

    

14.2 “Trabalho Escravo Contemporâneo: Contextos E Desafios Ao 

Enfrentamento” - Auditório Do Fórum Ruy Barbosa – 16.5.2014 

  

Primeiramente, a Dra. Maria Doralice Novaes – Desembargadora Presidente do 

TRT-2 – lembrou que o Brasil foi o último país americano a abolir a escravidão, após 

Cuba, em 13.5.88, com a Lei Áurea, mas lamentou que, até hoje, a escravidão persiste no 

país. 
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Relembrou que em 12.5.68 foi publicado no Jornal do Brasil que na cidade de 

Mozarlândia - GO, escravos levados em caminhões de gado foram vendidos em leilões e 

que já em 1940, Francisco Campos, ao discorrer sobre o artigo 149 do Código Penal, 

afirmou que sua prática não era desconhecida entre nós. 

  

Seguiu explicando que em 1858 o Brasil foi denunciado na Suíça por submeter 

colonos em propriedades rurais, inclusive de senadores abolicionistas, à escravidão. 

  

Na sequência, a Dra. Ivani Contini Bramante, também desembargadora do TRT-2, 

discorreu sobre o Juízo Itinerante e sua busca pelo trabalho decente, sem trabalho forçado e 

infantil, bem como sobre a iniciativa do CNJ de criar uma comissão com juízes cíveis, 

federais e do trabalho para analisar conflitos fundiários e de trabalho escravo. 

  

Afirmou, ainda, que o estado de São Paulo teve a ideia de uma atuação conjunta 

da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública (pela situação irregular 

dos trabalhadores). 

  

Quanto aos trabalhadores resgatados, lamentou que, após dois ou três meses, 

quando o valor do seguro-desemprego termina, eles retornam para a mesma situação de 

antes. Assim, salientou a importância da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo e do 

CAMI para o acolhimento dos resgatados. 

  

Ainda, mencionou o Ato GP 9 de 2012, que “Define as ações institucionais 

voltadas à erradicação do trabalho em condições análogas à de escravo no âmbito do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e dá outras providências”. 

  

Continuou a falar sobre ideias de reinserção dos resgatados e sobre Termos de 

Adesão e Pactos de Cooperação Técnica com entidades envolvidas na temática. 

  

Esclareceu que há um juiz de plantão para, toda vez que solicitado pelo MPT e/ou 

MTE, quando designada ação contra trabalho escravo, possa deferir liminares, interditar 

estabelecimentos, colocar os resgatados em estabelecimentos às custas do explorador (via 

liminar) e depois monitorar as ações com o CNJ. Na mesma esteira, falou das ações 
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paralelas que reclamam a atuação de tais juízes, como de nulidade de auto de infração, para 

retirar o nome de empresas da Lista Suja, entre outros. 

  

 Relembrou o caso “José Pereira” que, em 1994, ao fugir, foi baleado no olho por 

capangas, mas sobreviveu e foi socorrido, como o marco para comprometimento do Brasil, 

perante a Corte Interamericana, a acabar com o trabalho escravo e indenizar suas vítimas. 

Criou-se, então, a fiscalização móvel, com jurisdição em todo o território nacional. 

  

Quanto ao setor têxtil, lembrou que em agosto de 2012 foi feita a primeira 

diligência em oficina de costura, com o resgate de vinte e oito trabalhadores que 

produziam peças para a Luigi Bertolli, de propriedade da GEP Indústria e Comércio Ltda.  

  

Em tal caso, foram encontradas três crianças no ambiente de trabalho, limitação 

de saída dos trabalhadores, jornadas exaustivas, falta de anotação em CTPS e estrangeiros 

em situação irregular, que recebiam R$3,00 por peça. 

  

Finalizou referida desembargadora sua fala, dizendo que a OIT elogiou o fato de 

nas ações civis públicas sobre o tema haver pedido de indenização por danos morais 

coletivos. 

  

Em seguida, Carlos Ledesma, peruano, responsável pela área de direitos humanos 

da Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), discorreu sobre o 

trabalho escravo, afirmando que o termo “forzoso”188 é mais usual na América Latina, bem 

como a “trata de personas” (tráfico de pessoas). 

                                                           
188  Diretiva 36/2011 do Parlamento Europeu: 
 
“Artículo 2. Infracciones relacionadas con la trata de seres humanos.—1. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que sean punibles las conductas siguientes cuando se 
cometan intencionadamente: 

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el intercambio o la 
transferencia de control sobre estas personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o mediante la 
entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que posea el control 
sobre otra persona, con el fin de explotarla. 
  

2. Existe una situación de vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o 
aceptable excepto someterse al abuso. 
  

3. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena, u otras formas de 
explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluida la mendicidad, la esclavitud o prácticas 
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Fazendo referência a índices, afirmou que, de acordo com a OIT, em relatório 

publicado em junho de 2012, foram apuradas: 20.900.000 pessoas vítimas de trabalho 

“forzoso”, sendo 15.400.000 adultos, 5.500.000 crianças, 11.400.000 mulheres, 

distribuídas na Ásia (11.700.000), África (3.700.000), Caribe e América Latina 

(1.800.000), das quais ¼ seriam para fins sexuais. 

 

Esclareceu que as vítimas ficam presas por dívidas oriundas de viagens, 

adiantamento de salários, material de trabalho, entre outros. 

 

Afirmou que, no Brasil, existe cerca de 400.000 imigrantes irregulares, em 

condições subumanas, vindos da Bolívia, Paraguai e Peru, principalmente. Trata-se de 

pessoas vulneráveis, expostas a meios de coerção explícitos, como a violência, e 

implícitos, como dívidas e restrição de locomoção. 

 

Na sequência, o Procurador do Trabalho da 2ª Região, Dr. Ronaldo Lima dos 

Santos, iniciou sua fala dizendo que a imagem escravagista do Brasil, até hoje, fere a 

dignidade das pessoas e nossa Constituição. 

 

Continuou, afirmando que a sociedade sofre com a desigualdade, que avilta a 

pessoa humana, sendo, então, necessário postular-se a reparação por danos morais 

coletivos. 

 

                                                                                                                                                                                

similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación para realizar actividades delictivas o la extracción de 
órganos. 
  

4. El consentimiento de una víctima de la trata de seres humanos para su explotación, prevista o 
consumada, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios contemplados en el 
apartado 1. 
  

5. Cuando la conducta a que se hace referencia en el apartado 1 afecte a un niño, constituirá infracción 
punible de trata de seres humanos aun cuando no se haya recurrido a ninguno de los medios contemplados en 
el apartado 1. 
  

6. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «menor» cualquier persona menor de dieciocho 
años. 
  
Artículo 3. Inducción, complicidad y tentativa.—Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar la punibilidad de la inducción, la complicidad o la tentativa en la comisión de las infracciones 
contempladas en el artículo 2” 
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Relembrou que o Brasil passou por trezentos e cinquenta anos de escravidão 

oficial, de modo que cerca de 2/3 da nossa história foi com escravidão oficial, podendo ser  

considerada um fato que permeia a cultura brasileira. 

 

Afirmou que, no ocidente, o Brasil é o país com maior índice de crimes contra as 

mulheres e que aqui há verdadeira banalização da vida.  

 

Questionou, então, qual seria o conteúdo ético da sociedade atual, que convive 

com tanta violência, aviltamento da pessoa humana, homofobia e racismo, marginalizando 

seres e tornando-os invisíveis. Asseverou, pois, ser necessária a inclusão social. 

 

Esclareceu que as empresas com maior competitividade são as que mais ferem 

direitos sociais e que é importante discutirmos como atuar conjuntamente, quais seriam 

mecanismos eficazes de combate, formas de acolhimento das vítimas, entre outros. 

 

Ainda, falou que hoje a escravidão é multinacional e proscrita pelo ordenamento 

jurídico, sendo que antes era institucionalizada. 

 

Ademais, esclareceu que não só latinos, como também baianos, mineiros, 

alagoanos, dentre outros, sofrem tal tipo de exploração. 

 

Asseverou que, na construção civil, muitas vezes os trabalhadores sofrem piores 

condições de trabalho que no âmbito rural. 

 

Quanto aos arregimentadores dos trabalhadores explorados, esclareceu que, no 

campo, são chamados de “gatos” e, na indústria têxtil, de “coiotes”, porque trabalham 

escondidos. 

 

Relembrou que as dívidas contraídas pelos trabalhadores decorrem de transporte, 

alimentação, banhos, instrumentos de trabalho e outros, indicando a situação de 

vulnerabilidade na qual tais pessoas se encontram. 
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Quanto à cadeia produtiva na indústria da moda, afirmou estarem, no topo, as 

grifes (externalidade negativa), os magazines, as empresas de confecção e, na ponta, as 

oficinas de costura. 

 

Esclareceu, também, quanto aos filhos dos trabalhadores escravizados, que eles 

sofrem de problemas psicológicos, na medida em que são ameaçados pela morte dos pais, 

caso fujam, e de formação, porquanto, não tendo possibilidade de estudar, ficam 

analfabetos e não se inserem. 

 

Clamou pela responsabilização da cadeia produtiva, afirmando que quem se 

beneficia tem que ser responsabilizado de forma objetiva, porquanto alimenta tal cadeia, 

quando poderia a extinguir. 

 

Assim, se reportou ao Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a 

responsabilidade solidária e objetiva do fornecedor e do produtor. 

 

Afirmou mencionado Procurador que as grifes fazem as peças-piloto com seus 

próprios costureiros, altamente qualificados, e fez menção ao princípio do aprimoramento 

contínuo, não condizente com a teoria da culpa. 

 

Ademais, foi firme ao afirmar que não basta compensar o dano, porquanto o dano 

sequer deveria existir, e que quem detém poder econômico é o responsável por extinguir o 

problema, fazendo referência, por fim, à Teoria da Ajenidad189. 

 

Posteriormente, o Deputado Carlos Bezerra Jr. falou sobre os avanços no âmbito 

legislativo acerca do combate ao trabalho análogo ao de escravo. 

 

                                                           
189 “É importante assinalar que a doutrina espanhola tem três correntes a respeito da ajenidad. A primeira e 
mais tradicional é a de Olea, em que a alienidade é encarada a partir da alienação dos frutos do trabalho 
(ajenidad em los frutos). Uma segunda, na qual a alienidade é aferida em função da não-assunção dos riscos 
da atividade econômica, defendida por Bayón Chacón e Perez Botija  (ajenidad em los riscos) e uma terceira, 
da alienidade em razão da desvinculação da pessoa do trabalhador da utilidade patrimonial do trabalho 
(ajenidad em la utilidad patrimonial), apresentada por Montoya Melgar. (MENDES, Marcus Menezes 
Barberino e CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. Subordinação Estrutural-Reticular: Uma 
Perspectiva Sobre A Segurança Jurídica. Rev. Trib. Reg. Trab. 3ª Reg., Belo Horizonte, v.46, n.76, p.197-
218, jul./dez.2007).  
 



225 

 

Fez uma análise histórica breve, passando pelo reconhecimento, pelo Brasil, da 

existência de trabalhadores expostos à condições análogas às de escravo, em 1995, seguido 

da criação do Grupo de Enfrentamento (GETRAC); do Plano Nacional, em 2003; da Lista 

Suja, em 2004; do Pacto de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, em 2005; e da aprovação 

da PEC do Trabalho Escravo, em 2014. 

 

Afirmou que a articulação dos vários níveis de Poder, no enfrentamento ao 

trabalho análogo ao de escravo, se faz necessário, juntamente com a modernização de 

referido enfrentamento, na medida em que esse é um crime que também se modernizou.  

 

Nesse sentido, asseverou mencionado Deputado que o Estado deve garantir total 

estrutura para prevenção de tal crime, integração e repressão. 

 

Fez alusão à convocação da ZARA, após a assinatura de TAC, para depor na CPI, 

na Assembléia Legislativa de São Paulo. 

 

Continuou sua fala, dizendo que a redução de pessoas à condições análogas às de 

escravo constitui grave violação aos direitos humanos, sendo que diminuir a pessoa à 

condição de objeto é uma das atividades mais lucrativas do mundo, girando em torno de 

31,7 bilhões de dólares ao ano. 

 

Relembrou os dados da Walk Free Foundation, segundo a qual há trinta milhões 

de escravos no mundo e que, para combater tal crime, há que se alterar sua raiz 

motivacional, de modo a impedir/atingir o lucro dos exploradores. 

 

Nessa esteira, afirmou ser a pena econômica mais eficaz que a criminal, porquanto 

as vítimas se empenham longamente até condenação criminal e porque os criminosos não 

patológicos agem motivados pelo lucro, pensando que o custo de alguns processos 

trabalhistas é menor do que o cumprimento geral da lei. 

 

Continuou sua explanação, esclarecendo que há cerca de 200% de vantagem 

concorrencial dos exploradores de trabalho escravo sobre aqueles que cumprem a lei.  
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Assim, defendeu a lei estadual de sua autoria, que determina a cassação do ICMS 

daqueles envolvidos em qualquer elo da cadeia produtiva na exploração de trabalho 

escravo, afirmando que esta combate a concorrência desleal; auxilia na promoção de 

ambiente sustentável; qualifica o produto do estado para a exportação (“fair trade”); é 

inédita quanto à punição das empresas, e não pessoal; tem foco na agilização do processo, 

bastando decisão de órgão colegiado, seguindo a lógica da “Ficha Limpa”, no âmbito 

criminal ou trabalhista. Auxiliaria, assim, num ciclo econômico virtuoso, pela busca na 

regularização. 

 

Ainda, ressaltou a necessidade de parcerias do Poder Público com entidades de 

cunho assistencial. 

 

Quanto à lei de sua autoria, disse que conversou com a Ministra de Direitos 

Humanos, Maria do Rosário, porquanto seu intuito é a criação de uma lei de âmbito 

nacional, nos mesmos moldes daquela. 

 

Relembrou a lição do Prof. João Alberto Alves Amorim, no sentido de que aqui 

há uma sociedade de castas. 

 

Falou, com pesar, como ainda não há, no Brasil, política migratória e de 

acolhimento, o que se faz deveras necessário. 

 

Ainda, criticou o país, no sentido de que aqui existem leis “para ingleses verem”, 

fazendo referência à Lei Eusébio de Queiroz, que foi firmada por exigência da Inglaterra 

de abolição da escravidão. Assim, proibia referida lei a entrada de navios com escravos no 

Brasil, mas, de toda forma, o número de escravos no país continuou crescendo. 

 

Continuou, destacando que a Constituição de 34/36 cuidou da questão migratória 

apenas para regulamentar a mão de obra. 

 

Criticou a postura brasileira, no sentido de reclamar dos vinte mil haitianos que 

entraram no país em 2014, ao passo que nada foi dito quanto aos 123.274 estrangeiros 

americanos e estadunidenses que migraram para o Brasil, desde 2008.  
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Dessa feita, asseverou que nossa matriz cultural precisa mudar, mormente porque 

o Brasil não se considera um país da América Latina. A título exemplificativo, falou de um 

episódio no qual a CARITAS foi chamada para intervir numa briga de negros brasileiros 

em abrigo, que não queriam dividir quarto com congoleses. Criticou, portanto, os traços 

racistas e xenófobos da sociedade brasileira. 

 

Ponderou acerca de dados da Europol, que indicam dificuldades nas medidas de 

enrijecimento quanto à retenção de brasileiros envolvidos na rede de tráfico, porquanto, no 

topo do esquema, existem pessoas “intocáveis”, como políticos e donos de clube de 

futebol. 

 

O mencionado Deputado, ainda, esclareceu que o tráfico de escravos é o mais 

lucrativo no mundo, sendo que o de drogas fica em quarto lugar e o de armas em terceiro. 

 

Afirmou que nos faltam políticas públicas migratórias e de respaldo ao discurso 

estatal, que tem ânsia de ser bem visto no exterior. 

 

Relembrou que o Brasil, desde 2012, concedeu visto humanitário aos haitianos, 

em decorrência do terremoto, em que pese o histórico problemático do Haiti já reclamar tal 

proteção, e que tal política cessará em 2015. 

 

Continuou, assim, discorrendo acerca da Resolução 97 do Conselho Nacional de 

Migração, que visa proteger vítimas da rede de tráfico de pessoas e coiotes. 

 

Chamou a atenção do público para o fato de que o acolhimento dos resgatados, 

dada sua vulnerabilidade, é essencial, não bastando, portanto, regularizar sua 

documentação. 

 

Depois do Deputado Carlos Bezerra Jr, o Padre Roque Patussi falou que a 

escravidão contemporânea está em sistema de mudança contínua e que as grandes redes 

mudam sempre. 

 

Continuou, afirmando que os haitianos são os que em menor número chegaram ao 

Brasil (20.000), havendo dez vezes mais portugueses e 300.000 bolivianos aqui. 
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Esclareceu, contudo, que os haitianos têm aparecido mais na mídia porque eles esperavam 

política pública de acolhida, na medida em que a presença do exército brasileiro no Haiti 

faz com que eles queiram vir para o Brasil, pelo simples fato de aqui haver comida e 

trabalho. 

 

O Padre Roque afirmou que, para que qualquer mudança ocorra, precisamos nos 

colocar no lugar da pessoa explorada. Sendo assim, afirmou que nenhum imigrante 

escolheu sua realidade, mas escolheram buscar melhores oportunidades de vida, de modo 

que vieram ao Brasil não porque quiseram, mas porque estavam em condição de 

vulnerabilidade e é desejo dos seus países de origem que saiam, inclusive para mandar 

dinheiro para seus familiares, que lá ficaram, porquanto têm a intenção de retornar. 

 

Asseverou que o Brasil não está preparado nas fronteiras e que a polícia federal 

olha os imigrantes como criminosos, não tendo visão social para acolhê-los, vez que 

solicitam demonstração de conta bancária no país, cartão do banco e carta-convite para 

aqui laborar, não restando outra alternativa aos imigrantes, senão pagar cerca de cem 

dólares para entrarem ilegalmente no Brasil. 

 

Criticou os altos aluguéis cobrados dos imigrantes para montarem suas oficinas, 

os quais giram em torno de cinco mil reais, sendo certo que custariam, para moradia, cerca 

de um mil e oitocentos reais. 

 

Quanto às atividades do CAMI, esclareceu que, em 2013, nove mil imigrantes 

receberam ajuda, para regularizar sua situação no Brasil, e que valores recebidos de TACs 

os ajudam. 

 

Na sequência, Rodrigo Garcia Schwarz, Juiz do Trabalho, afirmou que o Direito 

do Trabalho olha a pessoa, não importando sua legalidade no país. 

 

Continuou sua exposição, no sentido de que os juízes não devem temer aplicar 

condenações por danos morais coletivos, em milhões de reais, inclusive, até mesmo, em 

valores acima do pedido. 
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Em seguida, o Sr. José Luiz da Silva Cunha, representante da ABVTEX – 

Associação Brasileira do Varejo Têxtil, criada em 1999, afirmou que tal associação luta 

pelas boas práticas na cadeia têxtil. 

 

Contudo, ao afirmar que empresas como a ZARA, C&A e Lojas Marisa são 

membros de referida associação, foi criticado pelo Dr. Rodrigo Garcia Schwarz. 

 

De todo modo, continuou dizendo que a associação representa 5.305 lojas do 

ramo de cama, mesa, banho, calçados e roupas, responsáveis por 390.000 empregos até 

dezembro de 2013, demonstrando um crescimento de 11%. 

 

Explicou que a Associação desenvolveu uma certificação de fornecedores para 

tentar erradicar o trabalho análogo ao de escravo no setor têxtil, sendo intenção dos 

grandes varejistas influenciar a cadeia produtiva e disseminar boas práticas. Assim, 

afirmou tratar-se de certificação única, com o intuito de monitorar os fornecedores e seus 

subcontratados, respeitando-se a responsabilidade social e as relações de trabalho. 

 

Ademais, esclareceu que 32.000 empresas, em todo o país, contam com cinco 

empregados ou mais e que 85% de tudo que é vendido no Brasil é feito com compras 

internas, sendo 15% internacionais. Quanto aos seus associados, a proporção é de 75x25%. 

 

O pacto firmado pelos associados da ABVTEX é no sentido de que não se compra 

de quem se recusa a ser monitorado ou não possui boas práticas, bem como que é 

necessário declarar quais são seus subcontratados. 

 

Buscam, assim, combater o trabalho infantil, forçado, estrangeiro irregular, 

discriminatório, com abuso e assédio, que viole a saúde e segurança do trabalhador, que 

conte com a retenção de documentos e monitoramento dos trabalhadores, que os exponha à 

jornadas exaustivas, refeições precárias, dentre outras. 

 

Conta a ABVEX com duzentos auditores, sendo metade certificados pela própria 

associação e metade pelos seus associados, os quais já realizaram oito mil auditorias e 

certificaram 5.500 empresas. 
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Terminou sua fala, dizendo que querem estabelecer um selo para os produtos 

importados que entram no Brasil. 

 

Finalmente, Renato Bignami, auditor fiscal do trabalho, esclareceu que sua 

atividade é de polícia administrativa, sendo a antítese da jurisdicional, na medida em que o 

auditor procura o problema. 

 

Iniciou sua exposição com um quadro de Dalí, do mercado de escravos com a 

figura de Voltaire, que era anti-escravagista. Quanto ao seu quadro, Dalí explicou, em 

1940, que o pintou para fazer o normal parecer anormal e o anormal parecer normal. 

 

Destacou a importância dos artigos 1º, III e IV; 5º, III e XIII; e 7º, da Constituição 

Federal, no tocante à dignidade da pessoa humana; valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; proibição da tortura, tratamento desumano ou degradante; livre exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão e direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais; bem 

como do art. 149 do Código Penal, quanto à normatização do trabalho análogo ao de 

escravo ou forçado, porquanto o trabalho escravo foi extinto em 1888, com a Lei Áurea. 

 

Fez referência à Instrução Normativa de n. 91, de 5.10.2011, do MTE, a qual 

dispõe sobre os procedimentos a serem seguidos pelos auditores fiscais do trabalho. 

 

Afirmou que a exploração de trabalho análogo ao de escravo viola o Estado 

Democrático de direito e apresenta-se como uma injustiça e violência sem fim. 

 

Como suas principais características, indicou crianças no ambiente de trabalho, 

berços ao lado dos trabalhadores, pessoas que chegam para trabalhar já com dívidas, 

recebimento de cerca de apenas 1/3 do piso da categoria, labor em cerca de 15 à 16 horas 

por dia e comidas podres para alimentar os trabalhadores, sendo as boas trancadas em 

armários. 

 

Lembrou que a ONU, em 1956, proibiu a servidão por dívida, mas que imigrantes 

chegam ao Brasil com dívida de US$1.500,00, a qual levam de 3 à 5 meses para purgar, 

sob ameaças de morte, inclusive de suas famílias na Bolívia. 
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Terminou enfatizando o sistema de troca “truck system” e o sistema do suor 

“sweat system”, que mata o trabalhador de cansaço, típicos do trabalho em condições 

análogas às de escravo. 

 

14.3 CPI Do Trabalho Escravo Assembleia Legislativa De São Paulo – 

Encontro do dia 30.4.2014 

  

O Padre Roque Patussi, do CAMI (Centro de Apoio ao Migrante) iniciou seu 

depoimento dizendo que antes os imigrantes costureiros se concentravam em oficinas no 

Braz, Pari e Bom Retiro, ao passo que hoje estão espalhados em todo o estado de São 

Paulo. 

  

Ele afirmou que há um descomprometimento de vários setores, para fazer 

acontecer o trabalho escravo, dando como exemplo a omissão dos locais de origem, que 

permitem anúncios em jornais, rádios e nas ruas, chamando pessoas para vir trabalhar no 

Brasil, sendo que não existe combate à migração forçada, nem ao que lhe dá causa, como a 

fome, violência e situação de vulnerabilidade. 

  

De acordo com ele, a Polícia Federal de Corumbá não tem aparato para atender os 

imigrantes, que ficam até cinco dias na fila para entrar, sendo este um dos motivos pelos 

quais pagam para trazê-los para o Brasil. 

  

Conforme ressaltado pelo Padre Roque, há preocupação policialesca, mas não 

humanitária com os imigrantes. 

  

Quanto à sua invisibilidade, destacou que os imigrantes do ramo da costura 

chegam em São Paulo com endereço certo para trabalhar, sendo esta a razão pela qual 

pouco aparecem na mídia, ao contrário dos Haitianos. 

  

Esclareceu que, no ambiente de trabalho, referidos imigrantes têm sua 

documentação retida, face à dívida com a viagem, a qual levam cerca de quatro meses para 

pagar mas, ainda assim, não recebem seus documentos de volta, sendo este um dos 

motivos pelos quais eles têm medo de sair das oficinas, vez que temem ser presos e/ou 

deportados. 
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Quanto aos donos das oficinas, esclareceu que os mesmos saem às sextas-feiras 

até as lojas para receber e que usualmente acordam entre quatro e cinco horas da manhã e 

permanecem até o fechamento das oficinas, cerca de quinze horas depois, quando ainda 

têm que fazer a contagem das peças.   

  

No que diz respeito ao pagamento, os donos das oficinas devem dividir o valor 

que recebem pelas peças entre os gastos da casa, sua parte e a dos costureiros sendo que, 

em média, uma oficina maior recebe o pedido de cinco mil peças na semana, ficando com 

mil e trezentos pedidos e repassando os demais para oficinas menores. Assim, o primeiro 

contratado por uma loja receberá cerca de seis reais por peça e o costureiro da oficina da 

ponta (podendo chegar até a 5ª oficina) receberá de vinte e cinco a trinta centavos por peça, 

a qual custará até oitocentos reais na loja. 

  

Nessa esteira, fez uma comparação entre o valor pago por uma peça, de cerca de 

vinte centavos, e pago por uma pedra de crack, que gira em torno de R$4,50, esclarecendo 

ser este um dos motivos pelos quais os filhos adolescentes de tais costureiros se filiarem a 

gangues. 

  

O mencionado Padre esclareceu que, para fazer uma média de vinte reais por dia, 

o imigrante precisa trabalhar de dezesseis a dezessete horas por mês, inclusive a fim de não 

dever valores para o dono da oficina, sendo certo que a maioria ganha entre R$400,00 e 

R$600,00 no mês, porquanto têm deduzidos, de sua remuneração, custos com moradia e 

comida. 

  

Quanto aos maiores problemas do trabalho análogo ao de escravo dos imigrantes 

costureiros, foi dito que o processo de exploração se dá pela busca de pessoas no país de 

origem, por pessoas anteriormente exploradas que, para terem mais lucro, depois fazem 

com outras o que fizeram com elas. Em suas palavras “muita gente deita sonhando em ser 

o ‘opressor’”. 

  

No que toca às dificuldades enfrentadas por tais trabalhadores, foi dito que eles 

sofrem dificuldades para gozar de direitos básicos, como pré-natal, para as grávidas, pois 
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não querem perder um dia de trabalho, de modo que, em regra, só buscam um hospital 

quando estão para dar à luz. 

  

Ademais, referidos imigrantes sofrem dificuldade com o idioma, sendo esta mais 

uma razão pela qual não buscam auxílio, de modo que, por vezes, apenas vão aos hospitais 

quando já estão em estágios avançados das doenças das quais padecem, sendo muito 

comum sofrerem de insuficiência cardíaca congestiva, por laborarem em locais fechados 

(para não chamar a atenção pelo barulho e, assim, evitar denúncias), inalando muito pó dos 

tecidos, acabando por ficar com os pulmões cheios d’água, o que os leva a vomitar. 

  

Com relação às grandes redes, ele disse que é necessário que elas repensem como 

trabalham, sendo que devem acompanhar a produção das peças. 

  

Foi ressaltado pelo Padre Roque a omissão dos estados, mormente da Bolívia e do 

Peru, para com seus cidadãos que migram para o Brasil por sofrerem de fome, pobreza e 

violência. 

   

Esclareceu, então, o Deputado Carlos Bezerra Jr. que aqueles que se utilizam do 

trabalho escravo têm uma vantagem de mais ou menos 200% de lucro, configurando-se 

verdadeiro dumping. Continuou, fazendo alusão ao sweat system, tendo o Padre Roque 

afirmado que essa é a regra nas oficinas de costura já que, pelo que recebem, precisam os 

costureiros chegar ao seu esgotamento físico, ou não sobreviverão com sua remuneração. 

  

Ambos continuaram dialogando, tendo o deputado afirmado que existem doze mil 

oficinas, a maioria com trabalho de bolivianos, sendo duzentos mil no sweat system. 

Completou o Padre Roque, no sentido de que, em média, cada oficina conta com doze a 

dezessete trabalhadores. 

  

Arturo Jarama, Cônsul do Peru em São Paulo, afirmou que a comunidade peruana 

no estado de São Paulo é de 25 mil, sendo 22 mil na capital, sendo que, apesar de haver um 

só caso de oficina inteira peruana, existe cerca de cem oficinas informais com 

trabalhadores peruanos. 
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Ele esclareceu que a maior parte da população peruana em São Paulo vem do sul 

do Peru, principalmente de Cuzco, Arequipa e Puno, onde falam quéchua ou aymara. A 

referida população é composta de filhos de camponeses pobres, que são captados por 

anúncios em jornais. 

  

Ele asseverou ser importante que as autoridades façam alerta para comunicação, 

solicitando, por exemplo, às empresas de transportes que divulguem o risco de trabalho 

escravo. 

  

Quanto ao Ministério do Trabalho e Emprego, falou sobre cursos com o SEBRAE 

para os donos das oficinas terem educação, para melhor gestão empresarial, porquanto 

sofrem com falta de conhecimento e pouco capital. Disse, assim, que além de política de 

fiscalização, também é necessária política de incentivos. 

  

Lembrou mencionado Cônsul que vinte peruanos, vítimas de trabalho análogo ao 

de escravo para fornecedor das Lojas Americanas, foram libertados, com o auxílio da 

Procuradoria do Trabalho da 15ª Região, há pouco tempo, dos quais dois voltaram ao país 

de origem e os demais permaneceram trabalhando no mesmo local.  

  

Afirmou que o governo peruano tem oito escritórios para tratar de temas de 

fronteira no sul do país, dando como exemplo um menino de dezesseis anos, que foi 

encontrado no Braz e, após fugir, foi novamente encontrado em Cuzco. Além disso, falou 

de anúncios típicos de trabalho no Brasil, com ofertas de ganhos de cerca de quinhentos 

dólares, cujas cópias foram solicitadas pelo Deputado Carlos Bezerra Jr., em que pese o 

Cônsul ter explicado que os números de celular constantes dos anúncios sempre mudam. 

  

Por fim, explicou que os andinos vivem em comunidades e que são os próprios 

parentes que os trazem para o Brasil. 

  

Em seguida, o Dr. Jaime Valdivia Almanza, Cônsul da Bolívia, afirmou que, 

desde 2006 existe um acordo entre o Brasil e a Bolívia, do qual seguiu-se a anistia 

unilateral pelo Brasil, sendo que, desde 2010, foi possível a regularização dos bolivianos 

no Brasil pelo Mercosul. 
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Afirmou que a unidade consular conta com dezoito empregados para facilitar a 

documentação de livre residência, fazendo cerca de seis mil atendimentos ao mês, sendo 

setenta e dois mil por ano. 

  

Asseverou que fizeram uma espécie de Poupa-Tempo boliviano na Rua Coimbra, 

no Bresser, a qual expede certificados de antecedentes, cédula de identidade boliviana em 

quinze minutos, passaporte, e em setenta e duas horas legitimam a pessoa como cidadã, 

dando direito a voto, por sistema biométrico. 

  

Esclareceu que trezentos e cinquenta mil bolivianos vieram para o Brasil nos 

últimos nove anos, de forma legal, sendo que setenta e cinco mil vivem no estado de São 

Paulo e sessenta e cinco mil na capital. 

  

Quanto às denúncias, afirmou que há necessidade dos governos se aliarem, porque 

recebem denúncias, mas falta efetividade, sendo que só agem em situações extremas. 

  

Ainda, disse referido Cônsul que a comunidade indígena, do campo, é a mais 

afetada pelo tráfico, sendo que eles vêm para o Brasil por um sonho. Asseverou, também, 

que falta fiscalização nas fronteiras, mas que fazem campanhas e distribuem panfletos 

informativos e que criaram leis estaduais e federais muito “duras”, tratando o tráfico de 

pessoas como crime inafiançável. 

  

Finalmente, ele afirmou que o tráfico de pessoas é o segundo mais lucrativo, 

ficando apenas depois das drogas, e criticou a ganância do país receptor. 

  

O Deputado Carlos Bezerra Jr., coordenador da CPI, afirmou que diariamente 

chegam ônibus da Bolívia na Praça Kantuta, na cidade de São Paulo, com cerca de 

cinquenta pessoas. 

  

Em seguida, a Dra. Juliana Felicidade Armede, coordenadora do Núcleo de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do 

Estado de São Paulo, destacou que um programa estadual de direitos humanos foi criado 

em 1997, sendo que em 2006 criou-se um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
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Citou o COTRAE – Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo – da 

Secretaria da Justiça, e o CONATRAE, de âmbito nacional, da Secretaria de Direitos 

Humanos, são exemplos de políticas públicas de proteção aos direitos humanos. 

  

Ela afirmou que as políticas públicas precisam “conversar” e que a Secretaria de 

Justiça garante que as instituições do Poder Público e a sociedade civil atuem em conjunto, 

mas que não existe política migratória no país, sendo que leva cerca de cinco meses para 

um imigrante conseguir sua CTPS. Destacou, quanto ao tema, que o problema é a 

expedição exclusiva por órgãos federais, tendo o Procurador do Trabalho Luiz Fabri já 

requerido a revisão da Portaria que traz esta regra. 

  

Ainda, afirmou que as condições sociais pretéritas do agressor não podem fazê-lo 

se eximir de sua responsabilidade como ora agressor, antes agredido. 

  

14.4 Reunião no CAMI com Imigrantes bolivianos, peruanos e paraguaios – 

Encontro do dia 26.4.2014 

 

Em reunião realizada no Centro de Apoio ao Migrante, em 26.4.2014, a qual teve 

por escopo apresentar a instituição aos imigrantes (cerca de quarenta presentes) e discutir 

com eles acerca do tráfico de pessoas e do trabalho análogo ao de escravo, foi possível 

notar, através de seus relatos, o quanto segue: 

 

Os imigrantes chegam ao Brasil em busca de melhores condições de vida, 

porquanto vêm, em regra, de famílias andinas humildes, do campo, onde não é possível o 

sustento de todos. Trata-se de pessoas, em sua maioria, com pouco estudo, que são 

convidadas por pessoas próximas, como familiares, vizinhos e amigos, para vir trabalhar 

no país, sob a promessa de bons salários, moradia e alimentação.  

 

Regra geral, referidos imigrantes contraem dívidas antes mesmo de sair do seu 

país de origem, referente à travessia para o Brasil, a qual é feita por Corumbá ou, se a 

fronteira está “dura”, pelo Paraguai. 

 

Uma vez no Brasil, em seus locais de trabalho, mencionados imigrantes têm seus 

documentos retidos pelos donos das oficinas, os quais lhe expõem o perigo de sair do local 
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de trabalho e moradia, no sentido de que, por serem imigrantes ilegais e sem 

documentação, serão presos pela polícia. Assim, sofrem por ignorância, desconhecimento 

de seus direitos e pela intimidação de que, não só eles, mas seus familiares possam sofrer 

represálias.  

 

Ademais, sói ocorrer de os imigrantes não saberem costurar quando chegam nas 

oficinas, ou sequer saberem, verdadeiramente, que trabalho realizarão no Brasil, sendo 

surpreendidos ao aqui chegarem. 

 

Assim, sentem-se os imigrantes enganados e afirmam que se ofereceram para vir 

ao Brasil ilegalmente porque acreditaram em mentiras que lhes foram contadas, mormente 

quanto à remuneração que receberiam, às condições de trabalhado e à moradia. 

 

Quanto ao trabalho, afirmam que trabalham cerca de dezesseis horas por dia, 

vivem e trabalham no mesmo ambiente, comem e trabalham ao mesmo tempo (para 

produzirem e ganharem mais), não têm suas CTPS assinadas e sequer têm conhecimento 

da existência de salário mínimo ou piso da categoria, vez que ganham por produção. 

 

De referida reunião, ainda, foi possível notar a preocupação de alguns donos de 

oficinas com denúncias, porquanto alguns foram disfarçados de trabalhadores, mas logo 

demonstraram não ser, porquanto, quando algum tinha coragem de relatar as dificuldades 

que enfrentou, era logo interrompido, sob a argumentação de que não era possível negar 

que todos vieram porque quiseram e que suas condições de vida no Brasil são muito 

melhores que as de seus países de origem, argumentação esta com a qual a grande maioria 

concordou. 

 

Ademais, foi possível verificar verdadeira insatisfação dos donos das oficinas com 

os empregados mais novos, aparentemente mais questionadores, que reclamam pelo direito 

de terem uma televisão para assistir ou se alimentarem decentemente. 

 

Além disso, há uma mescla interessante de gratidão com medo entre os 

trabalhadores e seus coiotes e donos de oficinas onde trabalham, porquanto reconhecem 

que, no Brasil, vivem em melhores condições, se comparadas às de seus países de origem. 
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Nesse sentido, em que pese seus olhares de sofrimento, os imigrantes não se 

reconhecem como trabalhadores expostos à condição análoga à de escravo, tampouco 

entendem existir tal tipo de condição até os dias atuais, vez que definiram o trabalho 

escravo como algo forçado, sem descanso, sem pagamento, a não ser sob a forma de 

alimentação, e sem possibilidade de sair. 

 

Quando explicado aos imigrantes o entendimento jurisprudencial e doutrinário 

sobre o tema, se mostram confusos e um pouco relutantes em se inserirem em tal condição, 

mormente porque destacam sua escolha em vir para o Brasil e aqui permanecer. Assim, até 

se entendem como explorados, mas não como escravizados, verdadeiramente. 

 

Outro aspecto relevante, e que foi possível notar, é que a maioria das oficinas não 

conta com trabalhadores de origens distintas. Assim, uma oficina de um boliviano terá, 

como regra, apenas costureiros bolivianos. 

 

Além do medo da polícia e da desconfiança dos brasileiros, os imigrantes, de 

modo geral, relataram dificuldade com o idioma, afirmando que têm problemas para 

entender o português. Nesta esteira, destacam serem esses os principais motivos pelos 

quais não buscam ajuda, quer policial, quer médica, exceção feita aos padres, com os quais 

mantém contato, dada a sua forte religiosidade, que os leva a sair, ao menos, para irem à 

missa. 

 

Como exemplo dos relatos ouvidos, pode-se mencionar o caso de uma boliviana, 

doutora em microbiologia, a qual relatou que veio ao Brasil a convite de sua prima. Aqui 

chegando, teve seus documentos retidos pelo seu próprio tio, dono da oficina na qual teve 

de trabalhar por seis meses, até conseguir fugir. Recebeu mencionada imigrante a ajuda de 

um padre, tendo este lhe oferecido moradia e alimentação, em troca de sua ajuda como 

merendeira da creche da igreja. Ela se mostrou bastante desapontada e relatou as 

dificuldades em validar seus diplomas no Brasil, bem como regularizar-se no país, na 

medida em que tem levado cerca de cinco meses para se obter o visto de permanência.  

 

Outro relato comum, entre as imigrantes, são os maus-tratos que sofrem, quer de 

seus maridos ou companheiros, quer dos próprios donos das oficinas de costura, sendo 

certo que algumas alegaram também terem sido vítimas de estupro. 
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Quantos aos pais, uma informação comumente dada foi no sentido de que seus 

filhos tiveram dificuldades para serem aceitos nas escolas no Brasil e sofreram 

discriminação.  

 

Assim, foi possível notar que os imigrantes vivem em guetos, reunindo-se em 

público apenas em locais muito específicos, como a praça Kantuta, local comum de sua 

chegada e busca de emprego em São Paulo, onde passeiam aos finais de semana. 

 

14.5 Tráfico de Pessoas na Imprensa Brasileira – Encontro na Secretaria de 

Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo (11.4.13) 

 

A “Repórter Brasil” apresentou, dia 11.4.2014, duas publicações sobre tráfico de 

pessoas, elaboradas com apoio do Ministério da Justiça e do Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crime (UNODC), sendo um guia para jornalistas quanto ao tema e um 

relatório sobre as publicações na imprensa sobre o assunto.  

 

Primeiramente, Raina Ribeiro, jornalista, apresentou a pesquisa sobre tráfico de 

pessoas, feita com base nas reportagens dos jornais “O Globo”, “Folha de São Paulo”, 

“Valor”, “Estadão” e “Correio Brasiliense”. 

 

Referida pesquisa demonstrou que, dos 655 resultados com o termo “tráfico de 

pessoas”, ao longo de sete anos e meio, apenas 43% das matérias realmente versavam 

sobre o tema. Esclareceu, assim, que a pauta é refém da agenda governamental e atuação 

policial. 

 

Mencionadas matérias versavam sobre as finalidades do trafico, na seguinte 

proporção: 44% para exploração sexual, 34% sem especificação, 12% adoção ilegal e 10% 

trabalho escravo. 

 

Ainda falando em índices, afirmou referida jornalista que apenas 50% das 

matérias analisadas reconhecia o tráfico de pessoas como violação aos direitos humanos e 

só 6% foram escritos por especialistas no assunto, portanto, não é tão relevante para a 



240 

 

agenda brasileira. Ademais, 53% das matérias não mencionam políticas públicas ou 

legislação especifica. 

 

Em seguida, discorreu-se sobre o Guia de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 

para jornalistas, feito pela jornalista Fernanda Sucupira, no qual foram destacados marcos 

legais, inclusive políticas públicas, sobre o assunto. 

 

Foi explicado que o tráfico tem diversas causas, modalidades e consequências, 

baseando-se no conceito do Protocolo de Palermo, bem como que o Brasil é destino e 

origem do tráfico internacional, além de ter forte tráfico interno. 

 

Expuseram-se, como temas de atenção, a migração, o trabalho, crianças e 

adolescentes, perspectivas de gênero (diferença de homens, mulheres e travestis), 

prostituição e exploração sexual. 

 

Em seguida, o Padre Roque Patussi afirmou que o tráfico de pessoas vai 

“apagando” a imagem da pessoa, seus direitos e acessos.  

 

Afirmou, ainda, que, de acordo com a United Nations Office on Drugs and Crime, 

de sete a nove bilhões de dólares por ano são arrecadados com essa economia ilícita, que 

cada traficado vale em torno de trinta mil dólares, e lembrou que, na década de 1990, 

cobravam de quinze a dezessete mil dólares aos mineiros que iam para os EUA. 

 

Continuou, dizendo que a miséria e violência degradam a pessoa humana, 

cabendo à sociedade combatê-las, dando opção para as pessoas migrarem livremente, já 

que a realidade de vulnerabilidade ajuda o traficante, que constrói um sonho no traficado, 

para dele se aproveitar. 

 

Nesse sentido, afirmou quanto ao comércio ilícito, quer de drogas, armas ou 

pessoas, as últimas são os únicos bens prontos e a 1ª economia ilícita, sendo a mais 

lucrativa, porque o “produto” não precisa de investimento. 

 

Saudou a ideia do Deputado Carlos Bezerra Jr de, por meio de lei, começar a 

“mexer” no lucro dos exploradores de mão de obra análoga à de escravo, bem como 
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sugeriu a federalização da lei de autoria do mencionado deputado. Terminou, então, 

dizendo que os traficantes devem perder seus bens e sentir que colocam em risco seu lucro.  

 

Na sequência, o Auditor Fiscal do Trabalho, Renato Bignami, falou sobre os 

desafios para erradicar o tráfico de pessoas e sugeriu a leitura da obra da ANAMATRA 

intitulada “Trabalho Escravo Contemporâneo: o Desafio de Superar a Negação”. 

 

Continuou, dizendo que há que se acabar com a negação do conceito de trabalho 

análogo ao de escravo, dando-o por correto e acabado. Neste sentido, disse que o 

legislador, em 2003, não teve dúvidas que seria trabalho análogo ao de escravo, ao falar em 

condições degradantes de trabalho. Assim, asseverou que negar eficácia ao art. 149 do 

Código Penal é negar o desejo da sociedade brasileira. 

 

Mencionou, ainda, que outro eixo difícil de ser trabalhado é a responsabilidade do 

beneficiado, fazendo alusão à “Teoria do Avestruz”, dizendo que há negação frequente da 

responsabilidade, pela configuração das empresas, no geral. 

 

Em seguida, mencionou que a OIT tem estudos apontando o tráfico de pessoas 

como uma das atividades ilícitas mais lucrativas, sendo que o tráfico para fins de trabalho 

escravo configura a imensa maioria dos casos.  

 

Ademais, disse que se deve superar o fetiche do direito penal como instrumento 

de repressão de tráfico de pessoas e trabalho escravo, pois o Direito Penal é opressor e 

serve para reprimir crimes de pessoas menos favorecidas. Como exemplo, citou o caso 

ZARA, afirmando que Amanso Ortega, na Galícia, jamais seria preso, mas o “gato” seria 

punido. 

 

Lembrou a plateia, então, da criação, pela OIT, em 2003, da comissão para 

erradicação do trabalho escravo e falou sobre o Protocolo Complementar à Convenção de 

Palermo. 

 

Falou, também, que 46 mil pessoas foram resgatadas, mas poucas foram 

considerados vítimas de trafico e terminou dizendo que o foco do Código Penal é a 

exploração sexual, aliciamento e condição análogas às de escravo. 
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Na sequencia, Luiz Machado (coordenador do projeto de combate ao trabalho 

escravo da Organização Internacional do Trabalho- OIT), falou que, sob a ótica da OI, a 

maioria dos traficados tem finalidade exploratória laboral e estimou-se lucro no ano de 

2005 em trinta e dois bilhões de dólares por ano. 

 

Ainda, disse que no dia 20.5.2014 a OIT iria lançar novo estudo, o qual apontara 

mudança de 12.300.000 para 20.900.000 pessoas vítimas de trabalho forçado no mundo. 

Assim, afirmou tratar-se de crime globalizado. 

 

Fez referencia à Conferencia da OIT, a realizar-se entre o final de maio e 

12.6.2014, dizendo que, neste ano, será discutido o trabalho forçado e diversos pontos que 

ainda devem ser inseridos nas Convenções de n. 130 e 105, quer por meio de um Protocolo 

ou de uma Recomendação. 

 

Terminou sua fala, dizendo ser necessário buscarem-se elementos do tráfico de 

pessoas para exploração laboral e maior assistência e proteção às vitimas no “dayafter”, 

depois do resgate. 

 

Posteriormente, Fernanda dos Anjos, diretora de Justiça, Classificação, Títulos e 

Qualificação da Secretaria Nacional de Justiça do MJ, criticou matéria em jornal daquela 

semana sobre “a invasão haitiana sobre o trafico humano”, fazendo menção ao estigma que 

reforça a xenofobia.  

 

Delimitou três conceitos do trafico, a saber: migração, exercício do poder sobre 

outro e exploração, e afirmou que o fechamento de fronteiras e mecanismos de repressão 

tendem a reforçar a forma da produção desse crime. 

 

Asseverou haver necessidade de separar os conceitos de migração, gêneros e 

prostituição, bem como fazer-se mister desconstituir culturas exploratórias e xenofóbicas. 

 

Nívio Nascimento, coordenador da Unidade de Estado de Direito do UNODC no 

Brasil, falou sobre a importância do enfoque econômico sobre o tema, dizendo que o que 

reforça o capitalismo é o colonialismo. 
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Discorreu, por fim, sobre a campanha “Coração Azul”, de enfrentamento ao 

tráfico de pessoas.  

 

Novamente, o Padre Roque Patussi discorreu sobre a necessidade da sociedade 

sensibilizar o governo acerca das carências e deficiências das vítimas traficadas e escravas 

e indicou como desafio para o governo federal dialogar com os países de origem do tráfico, 

para fazer trabalho nos países de origem, de transito e de destino dos imigrantes. 

 

Ademais, ressaltou a necessidade da criação de canais de comunicação aberta, 

pelo governo, de modo a obrigá-lo a trabalhar nas informações recebidas. Assim, fez uma 

critica, dizendo que as redes de proteção social mostram o quanto o governo quer combater 

o problema. 

 

Mencionou, também, a necessidade de se capacitar consulados e embaixadas, os 

quais não devem se ater tanto aos documentos do cidadão, bem como de se fortalecer e 

incentivar mais núcleos de enfrentamento, além de dar assistência às vítimas e familiares 

após o resgate, facilitando, inclusive, o meio de comunicação entre ambos. Na mesma 

esteira, afirmou serem necessários incentivos financeiros para as redes de proteção às 

vítimas. 

 

Esclareceu que o CAMI presta assessoria jurídica aos imigrantes, bem como 

oferece cursos de português, modelagem, música, informática. Conta, ainda, com quinze 

multiplicadores de base, que são pessoas que recebem cursos e depois vão multiplicar as 

informações que receberam sobre o que é trabalho análogo ao de escravo e tráfico de 

pessoas, como acontecem e como preveni-los, além de seus direitos como imigrantes e 

trabalhadores. 

 

Em intervenção do público, a professora Letícia, da faculdade do ACRE, afirmou 

que a agroindústria da carne, em cerca de 80 a 90%, vai ao seu estado para buscar 

imigrantes senegalenses e haitianos, que entram legalmente no Brasil, após serem 

recebidos, alimentados e documentados, e que os escolhem pela espessura da canela, da 

perna, do braço e das genitálias, à semelhança do que acontecia na época do Brasil colônia.    
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Afirmou que o Estado brasileiro é conivente com este tipo de “tráfico legalizado” 

e que referidos trabalhadores partem do Acre já com a dívida da viagem para trabalharem 

no centro-sul do país, sendo este o 4º ano deste problema. 

 

Esclareceu que o Acre manda pra São Paulo, por dia, três ônibus lotados de 

haitianos e que na Casa do Imigrante só cabem cento e vinte pessoas, de modo que não 

podem abrigar apenas haitianos. 

 

Indicou, ainda, que chegariam mais oitocentos haitianos no mês e que os que se 

encontram em São Paulo estão dormindo no pátio da igreja. 

 

Questionada a Mesa sobre a informação de que Guarulhos criaria centro para 

recebimento de haitianos, vindos direto do Acre, foi dito que não há posição oficial do 

governo federal. 

 

Continuou-se a apresentação, discorrendo sobre o Pacto Nacional Pela 

Erradicação do Trabalho Escravo, a Lista Suja (cujo setor pioneiro para “limpar” as redes 

foi o do carvão – que contava com trabalho infantil e escravo) e a lei da Califórnia, que 

obriga as empresas a indicar quais são os seus fornecedores. 

 

Finalmente, foi citado o aplicativo da Repórter Brasil chamado “Moda Livre”, que 

indica as empresas que exploram o trabalho análogo ao de escravo. 

 

14.6 Seminário de Combate ao Trabalho Escravo – SRTE/SP (21.8.2013) 

 

Primeiramente, foi lembrado pelo presidente do SINDIVEST, que houve o 

reconhecimento da existência de trabalho análogo ao de escravo no Brasil em 1995. 

 

Afirmou ele tratar-se o trabalho análogo ao de escravo de um problema 

profissional e empresarial, que leva à concorrência desleal, porquanto, com a carga 

tributária, já é difícil competir com produtos importados, sendo a situação ainda pior 

quando comparadas empresas cumpridoras das leis com aquelas que usam o trabalho 

análogo ao de escravo. 
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Asseverou ser importante definir o conceito de trabalho escravo, obstar-se a 

importação de produtos oriundos de trabalho escravo internacional e reconhecer o trabalho 

de fiscalização dos auditores fiscais do trabalho aqui realizado.  

 

Sugeriu que, de início, não fossem fiscalizadas a terceirizadas, deixando tal 

obrigação aos contratantes, mas que fossem fornecidas credenciais, pelo MTE, às empresas 

que não se utilizassem de trabalho escravo, “forçando” todas a se formalizarem.  

 

Afirmou que, nos dias de hoje, não há mais que se falar em trabalho escravo na 

China, mas sim no Vietnam, em Bangladesh, entre outros. 

 

Em seguida, a Presidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo, Eunice 

Cabral, lembrou que, em 1989, estrangeiras e nordestinas jogaram bilhete pelo banheiro, 

pedindo pra serem salvas, porque estavam presas há trinta dias. 

 

Afirmou que denúncias são feitas pelo sindicato e, fazendo referência ao caso da 

ZARA, afirmou que as empresas produzem onde podem explorar. Ademais, mencionou os 

Códigos de Conduta internacionais que as marcas têm que cumprir, mas não observam, 

explorando pessoas em locais como a Índia, Bangladesh e Marrocos. 

 

Disse haver cerca de cem mil pessoas em condições análogas às de escravo e que 

este é um problema em cadeia, porquanto as pessoas saem de um trabalho escravo, quando 

libertas, para outro. 

 

Em seguida, o assessor do Comitê Estadual para Refugiados da Secretaria da 

Justiça e da Defesa da Cidadania, Jorge Leite Bittencourt, falou sobre o Comitê para 

Erradicação do Trabalho Escravo. 

 

Na sequência, o Superintendente do MTE, Luis Antonio Medeiros, falou que, por 

conta da globalização, há competição acirrada, que resulta em condições precárias aos 

cidadãos, em nome da concorrência, com o pagamento de salários baixos e terceirização 

predatória.  
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Afirmou haver treze mil oficinas com trabalhadores em condições análogas às de 

escravo em São Paulo e que a ação conjunta do MTE, MPT e PF não basta, se não houver 

o envolvimento da sociedade e dos sindicatos no seu combate. 

 

Por seu turno, um representante do Deputado Bezerra Leite afirmou que as 

empresas falam que não têm conhecimento do trabalho escravo em suas contratadas, 

traduzindo-se tal alegação na Teoria da Cegueira Deliberada.  

 

Asseverou que há vantagem econômica na ordem de 200% pra quem explora 

trabalha escravo, representando uma economia de, mais ou menos, R$2.200,00 por 

trabalhador. 

 

Ainda, Renato Bignami, auditor fiscal da SRTE/SP, esclareceu que as denúncias 

acerca de trabalhadores expostos às condições análogas às de escravo tiveram início no 

final dos anos 1980/90. 

 

Afirmou que a Nike foi a primeira empresa que externalizou sua produção, no fim 

dos anos 1960, mas também foi a primeira a ter que se adequar. 

 

Indicou o ano de 2007 como do início dos trabalhos de proteção à dignidade do 

trabalhador imigrante e que em julho de 2009 foi firmado Pacto Contra a Precarização e 

pelo Emprego e Trabalho Decentes em São Paulo, pensando-se na cadeia produtiva, e 

depois foi criado a COETRAE, que reconheceu a existência de imigrantes expostos às 

condições análogas às de escravo no ramo do vestuário, a clamar pela busca de soluções. 

 

Fez menção ao Compromisso para Erradicação do Trabalho Degradante e indicou, 

como objetivos, dar visibilidade ao problema, criar rede social de apoio e intervenção, 

além de “ambiente de diálogo”, inclusive para aglutinar propostas de solução. 

 

Quanto ao contexto econômico, informou que os países de origem dos imigrantes 

no ramo do vestuário são: Bolívia, Paraguai e Peru, tendo como seu maior destino São 

Paulo. Vivem tais trabalhadores em pobreza extrema, sendo, pois, vulneráveis, dando 

como exemplo aqueles vindos de El Alto, do Altiplano, perto de La Paz. 
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Afirmou que tais imigrantes chegam devendo o valor das viagens e que, no que 

diz respeito ao contexto migratório, são irregulares e indocumentados, sendo este outro 

indicador de vulnerabilidade. 

 

A maioria não sabe do acordo de residência no Mercosul, que inclui a Bolívia, 

têm origem étnico-social indígena quéchua, aymara e guarani. 

 

Em relação ao contexto produtivo, afirmou que o setor têxtil é caracterizado pela 

intensa pulverização da produção e indicou como referencia o Acórdão de n. 

20090023395, do TRT/SP, cuja ementa segue abaixo: 

 

“EMENTA. 
 Responsabilidade subsidiária em contrato de facção, que consiste em ajuste 
entre empresas com atividade-fim semelhante, ficando a  contratada  
encarregada  de fabricar  peças   que  farão  parte  do processo   produtivo   da   
contratante.                               
Hipótese que não atrai a incidência da regra da  Súmula  331  do TST, conforme 
precedentes  jurisprudenciais do próprio  TST.” 

 

Continuou sua exposição, falando da “super-flexibilidade” no ramo do vestuário, 

que consistiria na externalização de riscos; rebaixamento de custos do trabalho, haja vista a 

concorrência entre empresas, para que as peças cheguem baratas; fuga da rigidez do 

contrato de trabalho, controle de jornada e demais condições garantidas por lei; possibilita 

a adaptação à intensa sazonalidade do setor; evita responsabilidade moral (na medida em 

que se imputa a escravização a terceiros); evita responsabilidade legal; impede atuação 

sindical (vez que havia entre duzentos e trezentos mil filiados nos anos 1990, mas agora 

apenas cem mil, o que indica a informalidade). 

 

Quanto ao Sweating System, cujo início se deu na Inglaterra, com a Revolução 

Industrial, ligado à super flexibilidade, suas principais características são:  

 

- Moradia como célula de trabalho e produção, as quais recebem a 

designação de sweatshops; 

- Pagamento por peça; 

- Longas e exaustivas jornadas (de 12/13hs) 

- Precárias condições de segurança e saúde no trabalho; 

- Alimentação ruim; 
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- Moradias plurifamiliares; 

- O oficinista é o aliciador, senhor da vida e da morte dos obreiros, 

ao mesmo tempo em que é o contato com as camadas superiores de subcontratação, sendo 

quase preposto, quase patrão, aliciador e traficante de pessoas; 

- Os trabalhadores não abrem contas nem têm endereço fixo; 

- Risco de incêndio; 

 

Asseverou que o piso da categoria gira em torno de mil reais, mas os costureiros 

ganham cinco reais por hora ou de dois a três reais por peça, de modo que ganham cerca de 

um quarto do piso, sendo este o trabalho escravo contemporâneo. 

 

Como players ou agentes dessa situação toda tem-se os grandes magazines; as 

lojas de fastfashion - rápido e barato, como as Lojas Marisa, Pernambucanas, Renner, 

C&A, Zara, etc; as confecções, como intermediárias (fornecedores dos magazines) ou 

finalísticas (marca própria), contando com um costureiro, piloteiro, sendo a mão de obra 

maciça advinda de oficinas irregulares, os quais são financiadores diretos dos sweatshops 

(coreanos, árabes, italianos, judeus, etc.) 

 

Foi ponderado, ainda, que a concorrência elevada leva à externalização da 

produção, visando garantir preços mais competitivos. 

 

Quanto ao contexto produtivo dos trabalhadores expostos às condições análogas 

às de escravo, foi dito que, em regra, tratam-se de cadeias de fastfashion, com demanda 

aquecida, em país de destino com elevado IDH/PIB/per capita. 

 

No que toca à tipologia trabalho análogo ao de escravo, fez-se referência ao art. 

149 do Código Penal, tendo como principais características a servidão por dívida e/ou 

redução salarial; ameaças à integridade física e psíquica do trabalhador e sua família; 

retenção de passaporte e/ou RNE; excesso de horas de trabalho; precárias condições de 

saúde e segurança; cárcere privado, dentre outros. 

 

Ainda, o Dr. Renato Bignami mencionou o conteúdo da Instrução Normativa de n. 

91 do MTE, o qual indica os procedimentos que a fiscalização deve cumprir no combate ao 

trabalho análogo ao de escravo. 



249 

 

 

Com relação à última auditoria realizada, de oficinas que produziam peças da 

Restoque (dona das marcas “Le Lis”, “Bobô” e “John John”), esclareceu referido auditor 

fiscal que os costureiros laboravam, em média, entre quatorze e dezesseis horas por dia, 

que seus filhos ficavam no mesmo ambiente de trabalho e que muitos foram aliciados em 

rádios de La Paz. 

 

Terminou sua exposição fazendo uma comparação dos imigrantes bolivianos, em 

São Paulo, com os poloneses, em Londres, na época da Revolução Industrial. 

 

14.7 Simpósio Sobre Trabalho Escravo Urbano – PRT15 (25.6.13 e 26.6.2013) 

 

Na abertura do Simpósio, o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Camargo, 

afirmou que o Brasil é o único país reconhecido pela OIT como referência na busca da 

erradicação do trabalho escravo. 

 

Em seguida, a presidente da COETRAE-SP, Juliana Felicidade Armede, fez 

menção à referida Comissão como uma ferramenta de transformação da política estadual 

de combate ao trabalho escravo. Ainda, afirmou que os estados do RJ, PR e RS possuem 

política migratória. 

 

Continuou, fazendo menção aos “Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas”, ligados ao Executivo (Secretaria de Segurança Pública), e ao Comitê Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Secretaria de Justiça Nacional), cujo presidente é de 

São Paulo. 

 

Ainda, ponderou que, por tratar-se a redução à condição análoga à de escravo de 

um crime, o MPT não tem competência para processá-lo autonomamente, de modo que 

deve se unir ao MPF e à PF, para seu enfrentamento. 

 

Mencionou, também, que sói ocorrer o crime de extorsão aos bolivianos 

resgatados na medida em que, depois de receberem suas verbas rescisórias, têm que 

devolver aos seus empregadores os valores recebidos. 
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Foi enfática ao afirmar que existe responsabilidade dos Consulados com seus 

nacionais, a qual ultrapassa o cuidado com documentação, devendo abranger, também, os 

problemas com língua, cultura, segurança, entre outros. 

 

Terminou sua exposição comentando sobre a Resolução do Ministério da Justiça 

acerca de políticas de reciprocidade na prevenção ao tráfico pessoas, de 2006, que indica a 

necessidade de campanhas preventivas sobre a cultura do local onde os imigrantes estão 

indo, campanhas estas ainda não realizadas no país. 

 

Na sequência, o Deputado Carlos Alberto Bezerra Jr., autor da nova lei paulista 

contra o trabalho em condições análogas às de escravo, afirmou ser referida Lei uma 

consequência dos avanços políticos quanto ao tema nos últimos anos. Assim, lembrou que 

em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foram criados os Grupos de 

Enfrentamento ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, seguido, em 2003, do Pacto 

Nacional no governo do Lula, da Lista Suja, em 2005, e da PEC do Trabalho Escravo. 

Afirmou, pois, que o enfrentamento à referida prática demanda vários personagens da 

sociedade, inclusive o Legislativo. 

 

Continuou, no sentido de que a lei de sua autoria encara o crime de redução de 

pessoa á condição análoga à de escravo em sua nova face, mais moderna. Assim, enfatizou 

a necessidade de novos marcos jurídicos no combate aos crimes que impliquem na 

violação aos direitos humanos. 

 

Esclareceu mencionado deputado que começou a trabalhar com Direitos Humanos 

em 2009, quando foi designado como relator da CPI contra a violência e exploração sexual 

de adolescentes, a qual abordou, ainda que de modo mais distante, os temas do tráfico de 

pessoas e do trabalho escravo.  

 

Julgou não ser prudente a maior vitimização dos explorados pelos entes públicos e 

mídia. Contudo, afirmou ser necessário desenhar-se um mapa da rede de exploração, fazer 

seu diagnóstico e estabelecer os pontos de vulnerabilidade, para entender-se como 

enfrentá-la.  
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Quanto ao caso ZARA, tratado na Assembleia, afirmou ter o mesmo inspirado sua 

proposta de lei pela cassação de registro no ICMS das empresas que explorarem trabalho 

escravo, impedindo seus sócios diretos de reestabelecerem negócios em São Paulo por dez 

anos. Referida lei foi votada em dezembro de 2012, por unanimidade, tendo sido publicada 

em 28.1.2013 e regulamentada no dia nacional de combate ao trabalho escravo, qual seja, 

13.5.2013, quando se comemoraram os 125 anos da Lei Áurea. 

 

No que toca aos avanços da lei, indicou que esta reafirma o conceito de trabalho 

escravo e reconhece que ele está perto de nós, sendo grave violação aos direitos humanos, 

e que a lei cria pena econômica inédita, como punição ao trabalho escravo. 

 

Segundo mencionado deputado, a OIT estima o lucro dos exploradores do 

trabalho escravo em US$31.700.000,00, daí a importância de estabelecer-se uma pena 

econômica drástica para enfrentamento de crime extremamente lucrativo. 

 

Esclareceu, assim, que a lei de sua autoria impede o desfrute do lucro obtido com 

exploração e que os sócios beneficiários continuem atuando. 

 

Fez menção ao Prof. Botini, da Universidade de São Paulo, especialmente quando 

fala de crimes de lavagem de dinheiro, ao mencionar a importância de penas econômicas 

em crimes lucrativos, por serem mais eficazes que penas criminais. De fato, na medida em 

que o lucro motiva o crime, cessando-se o lucro, por pena econômica, cessar-se-á o crime, 

sendo referida pena, portanto, mais eficaz. 

 

Asseverou que a mera punição criminal não é tão efetiva, na medida em que as 

vítimas têm que se empenhar longamente até a punição de seus exploradores, vez que os 

criminosos contam com longos processos para preservar seus direitos como réus, 

permitindo-os continuar a usufruir dos lucros pela exploração. 

 

Ainda, afirmou que os criminosos não patológicos agem motivados pelo lucro, 

porquanto custa menos descumprir do que cumprir a lei.  

 



252 

 

Em alusão à informação prestada pelo Dr. Fabri, da PRT-2, afirmou que a 

vantagem concorrencial se dá em torno de 200% de lucro para os exploradores de tal tipo 

de mão de obra. 

 

Esclareceu, também, que o trabalho escravo não acontece totalmente na 

ilegalidade, vez que depende de mecanismos de legalidade para sobreviver, contando com 

empresas reais, que recolhem impostos e realizam terceirizações “de fachada”.  

 

Entende, assim, que sua lei pune e previne o crime de redução à condição análoga 

à de escravo, porque faz cessar o lucro daqueles que exploram trabalhadores em tal 

condição. 

 

Estabeleceu, ainda, como avanço da nova lei, o combate à concorrência desleal, a 

possibilidade de proporcionar trabalho sustentável e decente, além de qualificar o produto 

do estado para exportação. Na mesma esteira, afirmou que agora não temos apenas a 

possibilidade da responsabilização criminal individual, mas também a possibilidade efetiva 

de cassação, responsabilização e penalização de empresas que lucram com isso.  

 

Ponderou, quanto à ZARA, que Buenos Aires, há dois meses, teve mesmo 

problema e processo similar ao ocorrido em São Paulo.  

 

Finalmente, afirmou que, para a lei de sua autoria, basta a condenação por órgão 

colegiado, em qualquer esfera, para possibilitar a cassação do ICMS, em analogia à Lei da 

Ficha Limpa. Assim, afirmou ter ouvido de representantes da OIT que a Lei 14.946/2013 é 

a mais avançada do mundo no enfrentamento à exploração de trabalhadores em condições 

análogas às de escravo, de modo que deveria ser nacionalizada. 

 

Quando questionada, a Dra. Juliana comentou sobre o Pacto firmado entre o 

Brasil e a Bolívia para não deportar os imigrantes e, quanto à regularização migratória, 

afirmou que a Defensoria Pública da União auxilia o estrangeiro, que não sabe o que fazer, 

nem entende como, sendo comum que deixem passar muito tempo, gerando multas, pela 

questão de irregularidade.  
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Quanto aos riscos da deportação, afirmou que, na COETRAE, não só a DPU, mas 

também o Serviço Pastoral do Imigrante, ensina os imigrantes a abrirem conta, solicitarem 

CPF, etc. 

 

Repisou, uma vez mais, que é responsabilidade dos consulados, por Genebra, pelo 

cuidado e atenção com o cidadão, por serem gestores de garantias de direitos. 

 

Fez menção, assim, ao Consulado da Bolívia, que auxilia na expedição de 

documentos, como atestado de antecedentes criminais e certidão de nascimento, os quais 

são necessários para o processo de regularização do boliviano no estado de SP. 

 

Ademais, mencionou uma Resolução do CNIG (Conselho Nacional de 

Imigração), no sentido de que a vítima de tráfico pode obter permanência, por até um ano, 

para ficar de forma regular no país. 

 

Quanto à atuação da COETRAE, esclareceu que esta faz recomendação ao 

gabinete da Secretaria da Justiça sendo necessário, de forma fundamentada, que Secretaria 

esclareça suas razões para o deferimento, ou não, da recomendação feita. 

 

Mencionou, ainda, a recomendação do Deputado Federal Walter Feldman, de 

utilizar a lei de autoria do Deputado Carlos Bezerra Jr. para o âmbito federal. 

 

Ademais, comentou sobre a realização de uma audiência pública para discutir 

trabalho escravo, junto com o Repórter Brasil. 

 

Finalmente, esclareceu que a COETRAE possui um banco de projetos de 

instituições legitimadas para receber multas dos TACs, sendo o CAMI um órgão com bons 

projetos. 

 

No início do Seminário, no dia 26.6.2013, o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. 

Luís Antônio Camargo de Faria, afirmou que no Piauí há o maior numero de trabalhadores 

escravos no país, que são analfabetos e sem alternativas de vida. 
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Esclareceu que os agenciadores anunciam na rádio o trabalho em outros locais, 

com direito à alimentação e moradia, cobrando pelo deslocamento, de antemão, R$150,00 

para solteiros e R$300,00 pra casados, dando início às suas dívidas.  

 

Afirmou, ainda, que muitas vezes o trabalhador explorado está em local de difícil 

acesso, desconhecido, sofrendo ameaças, descontos salariais e violência. Além disso, 

esclareceu que até mesmo os diretores de sindicatos rurais sofrem represálias e, em alguns 

casos, são assassinados. 

 

Quanto aos estados com maior índice de trabalho análogo ao de escravo, 

mencionou o Pará, Rondônia, Bahia, Maranhão e Mato Grosso, no meio rural, tendo 

indicado o último como um dos maiores importadores de mão de obra escrava no mundo.  

 

Ainda, indicou o estado de São Paulo, na área urbana, principalmente com as 

oficinas de costura e construção civil, sendo certo que os trabalhadores resgatados são 

encaminhados à embaixada, em regra, da Bolívia, recebem verbas rescisórias e seguro 

desemprego. 

 

Destacou, então, a importância do Projeto de Ação Integrada, com a participação 

da Pastoral da Terra, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Ministério Público do Trabalho e 

Ministério Público Federal, bem como a necessidade de ensino profissionalizante para os 

resgatados não reincidirem. 

 

Afirmou que, infelizmente, apenas uma ação criminal teve desfecho em 

condenação, quanto ao tema. 

 

Ademais, fez referência a Conferencia da OIT, em 2014, para discutir o trabalho 

forcado, na qual será elaborado um protocolo em reforço às Convenções 29 (que define 

trabalho forcado como sendo aquele para o qual o trabalhador não se ofereceu 

espontaneamente) e 105 da OIT. 

 

Afirmou que o Brasil foi reconhecido pela OIT como um país que adota boas 

práticas de combate ao trabalho escravo e infantil, tendo Lula sido o único presidente 

citado. 
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Esclareceu, também, acerca da interligação entre trabalho escravo contemporâneo 

e tráfico de pessoas, interno e externo. 

 

Quanto aos números, indicou que foram feitos 1.684 resgates em 2012, com 91 

operações, R$68.624.81,26 de indenizações, só pelo grupo móvel, e 166 estabelecimentos 

fiscalizados. 

 

Ponderou que apenas a punição criminal não funciona, sendo necessária a 

responsabilização civil, nas indenizações por dano moral coletivo e dano moral individual, 

o cadastro em Lista Suja, que tira acesso ao crédito do BNDS, etc. 

 

Quanto ao Código Civil, indicou a importância dos artigos 421 e 422, in verbis: 

 

“ Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 
função social do contrato. 
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 

 

Fez, então, referência ao início das tentativas do Brasil, com o Consulado 

Boliviano, entre 2003 e 2004, para regularizar a situação do trabalhador imigrante. 

 

No que diz respeito à PEC 57-A, do Trabalho Escravo, afirmou que esta nem 

precisaria ter sido elaborada, porque a Constituição Federal já prevê a expropriação e 

perdimento de bens, em que pese a Justiça Federal assim não entender. 

 

Posteriormente, Luís Alexandre Faria, Auditor Fiscal do MTE/SP, membro da 

COETRAE, discorreu sobre a Escravidão nas cidades e sua invisibilidade. 

 

Iniciou referido auditor sua fala, dizendo que hoje se faz o resgate do migrante 

estrangeiro igual ao dos brasileiros. 

 

Esclareceu que as oficinas que exploram a indústria têxtil são verdadeiros 

cativeiros humanos, subterrâneas, invisíveis, chamadas de sweat shops, à semelhança do 

caso de Bangladesh, onde 1.100 trabalhadores se acidentaram. 
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Informou que o começo do programa estadual se deveu à provocação do 

Legislativo paulista, por comissão parlamentar de inquérito, desde 2004/2005, falando de 

bolivianos explorados. 

 

As conclusões da CPI em 2005 apontavam diretrizes do trabalho, na medida em 

que se deu a investigação das cadeias produtivas beneficiadas em última instância. 

 

De fato, grandes varejistas têxteis foram chamados para prestar depoimento na 

CPI, sendo certo que a C&A agiu, enquanto outros permaneceram inertes, como as Lojas 

Marisa e Pernambucanas. 

 

A CPI apontou para os órgãos públicos que seria impossível erradicar o sweating 

system sem que houvesse a responsabilização direta das camadas superiores das cadeias 

produtivas, os varejistas. 

 

Afirmou ser muito comum que os varejistas digam que são meros varejistas, que 

compram e vendem roupas, sem responsabilidade do processo industrial. 

 

Fez, então, menção à ação, em 2010, que provou que as lojas Pernambucanas 

participam, sim, do processo industrial, portanto, por dizer o que será produzido, era 

responsável, tinha que tomar medidas quanto aos seus fornecedores, mas nada fez. 

 

Referido auditor disse que o primeiro desafio no combate ao trabalho análogo ao 

de escravo é vencer sua invisibilidade e que, na zona urbana, as áreas epidêmicas são a da 

construção civil e da indústria têxtil. 

 

Afirmou que São Paulo e Buenos Aires são as cidades que mais recebem 

imigrantes pobres da Bolívia e lamentou o fato de ser inserida no pensamento da população 

a culpa das vítimas pela situação em que se encontram. 

 

Esclareceu, ainda, que em 2007/2008 já havia trabalho consistente de fiscalização 

de oficinas de costura, mas sem expertise de subir na cadeia produtiva e responsabilizar as 

camadas superiores. 
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Fez alusão à Instrução Normativa SIT/MTE 91/2011, que estabelece passo a passo 

como fazer o resgate do escravo, deixando claro, em seu art.2º, que os estrangeiros se 

equiparam aos nacionais, de modo que a irregularidade migratória não deve ser levada em 

conta quando o auditor fiscal promove o resgate, por meio do qual deverá emitir CTPS, 

FGTS e guias de seguro desemprego. 

 

Ademais, afirmou que o art. 3º do mencionado diploma diz o que deve ser 

considerado trabalho análogo ao de escravo aquele no qual for constada jornada exaustiva, 

condições degradantes, restrição de locomoção do trabalhador (inclusive não tendo o 

direito de encerrar o trabalho em razão de dívida), vigilância ostensiva, posse de 

documentos ou de objetos pessoais do trabalhador. 

 

Indicou, também, a importância do art. 4º, no sentido de que a identificação do 

trabalho análogo ao de escravo pelo auditor fiscal do trabalho independe do 

reconhecimento no âmbito criminal. 

 

Quanto às pessoas serem tratadas como mercadorias, configurando-se, pois, o 

trafico, afirmou haver tal previsão no art. 6º da referida Instrução Normativa, em 

semelhança ao Protocolo de Palermo, que fala o que é tráfico de pessoas, englobando, 

inclusive, o alojamento por ameaça ou uso da forca, simulação, servidão por dívida, etc., 

recorrendo-se à situação de vulnerabilidade do explorado. 

 

Quanto aos explorados pela indústria têxtil, no Brasil, indicou os índios da 

Bolívia, quéchuas e aymaras, ou guaranis, do Paraguai. 

 

No que diz respeito aos importantes marcos legislativos quanto ao tema, apontou 

a Resolução normativa 93/10, a qual determina o encaminhamento dos resgatados para 

concessão de visto permanente ou de permanência; a Portaria de 2.5.2011, que criou a 

Lista Suja; e a Lei 14.946/13 de São Paulo, que prevê a cassação do ICMS dos envolvidos 

em qualquer etapa da cadeia produtiva com trabalho análogo ao de escravo. 
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No que diz respeito aos casos fiscalizados, afirmou que foi determinada à ZARA a 

responsabilidade jurídica por sua cadeia produtiva, bem como às lojas Marisa, via TAC, 

sendo o caso das lojas Marisa o primeiro a responsabilizar direto a varejista e não a oficina. 

 

Nesse sentido, criticou a alegação de desconhecimento dos varejistas quanto ao 

“modus operandi” da cadeia produtiva, calcado na tese da “cegueira deliberada”, não sendo 

aceitável a argumentação de que apenas compram e vendem, porque têm setor de 

desenvolvimento de algo que deverá ser industrializado. 

 

Assim, afirmou que os autuados pedem para que o MTE também fiscalize “seus 

vizinhos”, para combater a concorrência desleal. Nesta esteira, mencionou o Enunciado n.4 

da ANAMATRA, acerca do dumping social, elaborado na 1ª Jornada de Direito Material e 

Processual do Trabalho, cujo teor é o que se segue: 

 

“ 4. ‘DUMPING SOCIAL’. DANO À SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO 
SUPLEMENTAR. 
As agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um 
dano à sociedade, pois com tal prática desconsidera-se, propositalmente, a 
estrutura do Estado social e do próprio modelo capitalista com a obtenção de 
vantagem indevida perante concorrência. A prática, portanto, reflete o 
conhecido ‘dumping social’, motivando a necessária reação do Judiciário 
trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura ato ilícito, por 
exercício abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e sociais, nos 
exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Encontra-se no art. 404, 
parágrafo único, do Código Civil, o fundamento de ordem positiva para 
impingir ao agressor contumaz uma indenização suplementar, como, aliás, já 
previam os artigos 652, “d”, e 832, §1º, da CLT”. 

 

Quanto ao caso das lojas Pernambucanas, esclareceu que se estimou a produção 

de 141.000 peças de roupas em um ano, com 17 prestadoras, as quais contavam com, mais 

ou menos, duzentos costureiros. Há que se falar, assim, em subordinação em rede, 

estrutural, articular e integrativa. 

 

Quanto à moradia dos imigrantes costureiros, afirmou que, regra geral, é no 

mesmo local de trabalho. Ainda, esclareceu que a remuneração é feita por peça e que, 

normalmente, os trabalhadores não possuem documentos. 
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No que diz respeito ao caso da Gregory, mostrou fotos e esclareceu que a comida 

era racionada e trancada e, quanto ao das lojas Pernambucanas, falou que havia apenas um 

banheiro com chuveiro frio, sem papel higiênico, para vinte e cinco pessoas. 

 

Afirmou, ainda, já ter presenciado um caso de escalpelamento de criança na 

máquina de costura e que é comum que as vítimas sofram de síndrome de Estocolmo, após 

serem estupradas pelos donos das oficinas. 

 

Esclareceu, ainda, que, em geral, o MTE não atende denúncias, pois são muitas. 

Assim, é feita triagem para trazer elementos da gravidade dos casos. 

 

Em relação à “Operação JEP”, envolvendo as lojas Cori e Luigi Bertolli, afirmou 

que tudo que saia com defeito era descontado do trabalhador pelo valor de venda final da 

peça. Ademais, informou que os trabalhadores iniciavam seu trabalho no Brasil devendo 

US$130,00 de taxa de imigração e que trabalhavam, em média, 15 horas por dia. Como 

exemplo, falou do trabalhador “David”, que, ao final de um mês, tendo trabalhado todos os 

sábados, recebeu R$387,00. 

 

Em seguida, o Dr. Marcus Barberino , Juiz do Trabalho de Tatuí, falou sobre a 

visão do Judiciário sobre o tema. Assim, iniciou dizendo que o problema do trabalho não é 

um problema do custo e que a sociedade capitalista não se assenta só em trabalho barato, 

não sendo este, pois, precondição para o desenvolvimento capitalista. Como exemplo, 

afirmou que o Vale do Silício não é em Botsuana e fez uma analogia, dizendo que o 

trabalho escravo contemporâneo é uma miragem. 

 

Continuou sua exposição, explicando que o trabalho escravo rural é aquele 

desenvolvido em propriedades rurais, onde se desenvolve qualquer tipo de atividade, sendo 

o conceito, pois, geográfico.  

 

Ademais, afirmou que o trabalho é um direito humano e que na sociedade 

capitalista temos apenas uma liberdade formal, não material, porque esta depende de 

dinheiro e estrutura pública de bens partilháveis. 
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Lembrou, então, que a população exposta ao trabalho escravo urbano é brasileira e 

migratória, mormente da África e dos Andes, além de, nos últimos três anos, da America 

Central, a exemplo do Haiti. Além disso, indicou como principal problema o fato dessa 

população parecer invisível. 

 

Asseverou que tanto o trabalho escravo contemporâneo urbano quanto o rural têm 

incidência de formas degradantes de trabalho, sendo que as estruturas produtivas são 

hierarquizadas, na medida em que há uma série de contratos que se desenvolvem por 

estrutura produtiva, até atingir as pequenas empresas, na base. 

 

Esclareceu que hoje a restrição de liberdade é mais presente nas cidades que no 

campo, onde predomina a degradância. 

 

Ainda, afirmou que as empresas distribuem bens humanos de forma hierarquizada 

e diferenciada, na seguinte escala: direito à liberdade de locomoção; à integridade física e 

incomunicabilidade entre corpo e patrimônio; e direitos individuais de segurança e 

sanidade no trabalho, aos direitos difusos ao trabalho e à mitigação de riscos ambientais do 

trabalho. 

 

Além disso, falou que a sociedade brasileira, sem estar em guerra, é uma das mais 

violentas, sendo que não há qualidade de moradia nem segurança e que o nível de violência 

urbana só aumenta. 

 

Quanto aos desafios para cuidar do trabalho escravo contemporâneo, afirmou que 

o modelo de neoliberalismo está em crise, mas não há com que repô-lo. Ademais, o fato do 

fluxo de riqueza dar-se em escala global e a jurisdição política se limitar aos países 

dificulta seu combate, mas não é por isso que podemos criar forma tácita ou explícita de 

elisão aos direitos do trabalhador, porque o mercado de trabalho é o centro de sociabilidade 

de qualquer país.  

 

Deu, como ideia aos juízes, lançarem suas sentenças em software para verem de 

onde vieram os trabalhadores explorados e quais violações foram detectadas, para 

agruparem as informações e mandarem para o MTE e o MPT, em caso de identificação de 

macro lesão. Disse, então, que a lesão individual somativa gera a lesão grupal lesiva. 
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Ponderou, então, que falta no sistema jurisdicional brasileiro incentivo econômico 

aos que tentam se adequar às regras e que deve-se identificar e apoiar os projetos locais no 

desenvolvimento das atividades econômicas sustentáveis e que a degradação ambiental 

afeta o espaço coletivo de todos. 

 

Ainda, afirmou que a liberdade de trabalho dos “mercosulinos” é igual à dos 

brasileiros, de modo que não se aplicariam os mecanismos de deportação de 1980, posto 

que cuidam-se de pessoas que estão integradas. 

 

Com relação aos problemas do mercado de trabalho, asseverou não dependerem 

dos indivíduos, mas sim que ocorrem pois não desenvolvemos agências de trabalho que 

captem as necessidades da população e que consigam alocar as pessoas com decência, 

sendo certo que apenas os gatos rurais e urbanos desenvolvem tal função. 

 

Referido juiz mencionou, ainda, que o Direito se aplica numa estrutura cultural, 

não em abstrato, daí a necessidade de interação dos agentes de Estado para compreenderem 

a base econômica e cultural que lhes cerca. 

 

Concluiu, então, que por trás da migração estão Estados que falharam, pois a 

migração ocorre por desalento socioeconômico, de modo que se faz necessário estruturar a 

sociedade, permitindo uma mobilidade populacional com decência, dentro do mercado de 

trabalho.  

 

Como efeitos do dumping social, indicou o desrespeito aos direitos de 

organização sindical; aos fixados em convenções coletivas de trabalho; à negociação 

coletiva de trabalho; aos direitos pecuniários previstos em lei; aos não pecuniários 

previstos em lei; e às regras de proteção ambiental. 

 

Terminou, então, dizendo que os juízes não podem formular políticas públicas, 

mas o Judiciário é, em si, uma política publica, símbolo da democracia pacífica pois, se 

não, o Estado brasileiro está falhando. Assim, podem os juízes dar concretude às políticas 

públicas, dizendo onde há falhas. 
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Finalmente, o Dr. Sólon Cunha, coordenador da área trabalhista do escritório 

Machado, Meyer, Sendacz e Ópice Advogados, responsável pela defesa da ZARA, 

discorreu sobre temas polêmicos envolvendo o trabalho análogo ao de escravo.  

 

Assim, iniciou sua fala, dizendo que a polêmica só constrói a estatística de 

processos não julgados e litígios permanentes. 

 

Indicou, então, como principais problemas, os que seguem abaixo arrolados: 

 

1) Não há lei trabalhista tipificando o trabalho análogo ao de escravo, 

apenas penal, o que indica a competência do Legislativo Federal. Prova disso é que não 

existe um auto de infração que tipifique o trabalho escravo e leve uma multa a ele, mas 

apenas relatórios que concluem pela existência de trabalho análogo ao de escravo, levando 

à multas típicas, como falta de extintor, refeitório, etc. Assim, o que leva à inclusão ou 

exclusão na Lista Suja é a menção nos relatórios dos auditores fiscais do trabalho; 

 

2) A Portaria Interministerial do MTE está fundamentada no art. 186, 

III e IV, da CF, os quais discutem a função da propriedade rural, não se aplicando à 

urbana; 

 
3) A fiscalização, para responsabilizar o topo da cadeia produtiva, 

determina o reconhecimento do vínculo, contudo, há varias decisões que negam esse 

“dom” ao auditor fiscal do trabalho, porquanto não lhe cabe reconhecer o vínculo de 

emprego. Do ponto de vista processual, o agente da inspeção se torna testemunha do MPT 

ou preposto do MTE. Quando ele assina TAC, não pode falar em nome da União, pela 

AGU; 

 
4) Existe insegurança jurídica quanto ao procedimento/forma com que 

o agente fiscal tipifica o trabalho: escravo, análogo, degradante, ofensivo à dignidade 

humana, jornada exaustiva e forçada; 

 
5) Definições estão longe da OIT, o que tira o Brasil da discussão 

global. A Recomendação da OIT a respeito do trabalho forçado é menos abrangente que a 

da fiscalização do trabalho; 
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6) A assinatura do TAC não influencia na inclusão ou exclusão da 

Lista Suja. Aquele que tem boas práticas recebe a mesma disposição daqueles que não tem; 

 
7) A competência para análise dos casos seria da Justiça do trabalho 

ou do STJ? (Vide caso MRV, com três medidas judiciais no STJ, que deu pela sua 

competência, porque a Portaria é interministerial, dependendo de ato de ministro e não de 

agente fiscal do trabalho, haja vista não falar a Portaria quem tira e põe o nome na Lista 

Suja); 

 
8) Abre-se leque com decisões conflitantes, dando margem à 

eternizarão do problema, posto que a discussão passa pela JT X STJ X Ação Penal X 

Tributária Estadual (com ICMS) X municipal (se lei passar). 

 

Finalizou sua exposição, afirmando que se deve buscar prevenção, solução 

dos problemas e ações práticas, tais como: 

 

1) Cobrança maior do Estado, com políticas públicas e orçamentárias; 

 

2) Prefeituras precisam estar na integração social e devem fiscalizar 

imóveis; 

 
3) Bombeiros devem lacrar oficinas irregulares (a Lei de Anistia de 

Alvará, assinada pelo Kassab, é irresponsável); 

 
4) Os proprietários dos imóveis alugados, para oficinas irregulares, 

também devem ser responsabilizados (os imóveis do Bom Retiro são alugados por cerca de 

R$16.000,00, sendo que cabem em torno de três oficinas por prédio); 

 
5) Devem-se trazer ativistas sociais sérios, que aumentem a 

responsabilidade corporativa das empresas; 

 
6) Há necessidade de sindicatos globais com experiência 

internacional; 
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7) A OIT, no Brasil, precisa parar de dar palestras. Deve agir e ter 

mais gente pra atuar aqui; 

 
8) Precisamos de política de migração adequada, posto que não é 

equilibrado que um refugiado chegue e consiga documento em um dia e um expatriado, 

engenheiro, leve seis meses. Precisamos de reinserção no mercado de trabalho dos 

estrangeiros. Se não responsabilizarmos os donos das oficinas que, via de regra, são da 

mesma família, isso fará com eles permaneçam trabalhando com outros trabalhadores, 

criando uma doença crônica na sociedade; 

 
9) Está na hora de chamar o “Sistema S”, para que contribua na 

qualificação dessas pessoas; 

 
10) É necessário responsabilizar os empresários e seus sindicatos 

patronais, que não são envolvidos na produção; 

 
11) No caso de trabalhadores brasileiros, quando são resgatados, 

voltam para sua origem, mas, quando são estrangeiros, ficam em São Paulo, 

desempregados, demandando assistência do estado. Eles recebem valor do resgate, gastam, 

e depois ficam marcados, sem conseguir arrumar novo emprego, aumentando seu 

esconderijo, mormente pela exposição de mídia. Agora estão se escondendo nas favelas e, 

por isso, é necessário estabelecer-se uma política sobre o que fazer com eles; 

 
12) A Lei do Seguro Desemprego manda encaminhar dinheiro de 

multas para o FAT. Contudo, deve-se preocupar menos com flagrante e mais com o dia 

seguinte e com o que fazer com essas pessoas, de modo a destinar as multas de TACs para 

questões locais, naquela categoria, com a criação de fundos de emergência rápidos e 

auditados; 

 
13)  Deve-se aumentar o papel da advocacia na conscientização da 

sociedade por este problema, posto que há necessidade do preventivo; 

 
14) Há que se determinar a responsabilidade dos diretores de mercado 

em companhias abertas, de modo que seus acionistas saibam o que está acontecendo. 
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14.8  Simpósio Acerca do Enfrentamento à Escravidão Contemporânea – TRF 

3ª Região e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (13.5.2013) 

 

Mencionado simpósio foi realizado no dia 13.5.2013, em comemoração aos 125 

anos da promulgação da Lei Áurea, a fim de, inclusive, se estabelecer um paralelo com a 

nova lei estadual, de São Paulo, de n. 14.946, que prevê a cassação do ICMS de empresas 

envolvidas em qualquer elo da cadeia produtiva com exploração de trabalhadores em 

condições análogas às de escravo, cujo decreto regulamentador foi sancionado na mesma 

ocasião, juntamente com o que regulamentou a Lei 57.368/2001, que instituiu a Comissão 

Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo-COETRAE/SP. 

 

Primeiramente, o Desembargador Federal Fausto de Sanctis, um dos 

coordenadores do simpósio junto com o jornalista Leonardo Sakamoto, da ONG Repórter 

Brasil, destacou que o tema afeta a dignidade do homem de forma profunda, sendo certo 

que a escravidão acompanha a história humana. 

 

Relembrou, então, que o Código de Hamurabi, no século XVIII a.C. já tinha 

preocupação em relação ao escravo e hoje, em pleno século XXI, trabalhamos com 

escravidão, ainda que sutil, que se esconde e se permeia em atividades livres, o que torna 

mais difícil seu combate. 

 

Continuou, afirmando que quanto maior o número de leis e projetos no combate à 

escravidão contemporânea e trabalho análogo ao de escravo, maior é, também, o número 

de casos ocorrendo simultaneamente. Assim, ponderou que as leis são apenas respostas às 

pressões internacionais, mas não são efetivas no combate a esse problema, que ofende a 

dignidade humana. 

 

Relembrou que, no campo federal, há dois planos lançados recentemente, a saber: 

o plano nacional de enfrentamento do tráfico de pessoas, de 2010, seguido, em 2012, pela 

tentativa de reforço, por parte do Governo Federal, de criar dez novos postos na fronteira 

para atendimento das vítimas, com treinamento de quatrocentos agentes.  

 

Ainda, indicou, como bons exemplos de leis que visam enfrentar tal questão, a 

que criou a Lista Suja, das empresas e responsáveis pelo problema, por permitir o tráfico 
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de pessoas e o trabalho escravo, bem como a nova Lei Estadual 14.946, que está sendo 

questionada, injustamente, e ressaltou seu caráter progressista, por buscar responsabilizar 

os criminosos à altura. 

 

Ponderou, com pesar, que os artigos 213 e 214 do Código Penal, que tratam do 

tráfico internacional e nacional de pessoas, cuidam dessa modalidade de conduta 

exclusivamente para fins de exploração sexual, omitindo-se quanto à extração de órgãos e 

exploração para o trabalho. Ademais, criticou o fato do crime previsto no art. 149 do 

Código Penal não se configurar como hediondo, apesar de ofender a dignidade humana. 

 

Isso posto, previu que, no futuro, será mantida a mágoa e o desconforto quanto ao 

valor do ser humano, porquanto temos, regra geral, uma legislação relativamente branda 

em termos de punição ao criminoso, fazendo-se mister uma reflexão para mudança de 

postura legislativa e de sua aplicação. 

 

Em seguida, Katie Ford - Presidente da Fundação Katie Ford/Freedom For All e 

ex-CEO da Ford Models, falou sobre a “Brazil Foundation”, fundação nos EUA com o 

objetivo de aplicar recursos doados no Brasil para diversas ações sociais, sendo as duas 

mais importantes a de suporte para a associação de advogados para trabalhadores rurais em 

Salvador e a de proteção aos direitos humanos no Maranhão. 

 

Destacou, como um dos principais objetivos de sua fundação, o combate ao 

tráfico de pessoas e afirmou que a erradicação da escravidão deve ser replicada em todo o 

mundo, fazendo-se necessário o lançamento de uma campanha específica para tal fim. 

 

Quanto aos brasileiros escravizados no exterior, afirmou que eles são seduzidos 

por promessas de serem modelos, jogadores de futebol e, até mesmo, chefes de cozinha, 

sendo certo que as pessoas saem de seus países em busca de melhores condições de vida, 

de modo que assumem riscos por isso, laboram por longas jornadas e, no final, são mal 

remunerados. Posteriormente, sofrem ameaças físicas e psicológicas, de danos próprios e 

às suas famílias, caso tentem fugir. 

 

Referida ativista afirmou que aqueles que combatem o tráfico de pessoas e à 

submissão de trabalhadores às condições análogas às de escravo, acabam por arriscar suas 
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vidas, mas, em contrapartida, raras vezes vêem os exploradores serem responsabilizados 

pelas suas ações. Desta feita, afirmou que não há que se preocupar em libertar as pessoas, 

se a situação pode se repetir. 

 

Ponderou, portanto, que o crime de redução à condição análoga à de escravo não 

está, efetivamente, em vigor, porquanto nos deparamos com a impunidade e a submissão 

constante de trabalhadores libertos à mesma situação, repetidamente. 

 

Dessa forma, asseverou que quando as pessoas saem impunes, ainda que tenham 

cometido crimes como esses, o sistema Judiciário permite que a liberdade individual seja 

exposta a risco, mas que, em contrapartida, caso fossem efetivamente punidos, pensariam 

duas vezes, antes de reincidir no crime. 

 

Como exemplos de exploração no mundo, afirmou que, em Nova York, antes de 

se ter ciência de que mulheres foram traficadas, elas eram presas de duas a cinco vezes, 

tendo medo de depor quanto ao que foram submetidas. 

 

Ademais, lembrou o caso de uma escrava doméstica, que foi presa por oito anos e 

que a pessoa que a explorou foi condenada a vinte anos de prisão. No mesmo sentido, 

comentou o caso de três meninas das Filipinas, de cinco a oito anos, que foram usadas para 

sexo na internet, cujo explorador foi condenado à prisão, de dez a quinze anos. Finalmente, 

comentou sobre o caso de um pai que vendeu suas filhas e foi condenado à prisão perpétua. 

 

Terminou sua exposição, dizendo que as pessoas têm direito às suas vidas e que 

no Brasil se faz necessária maior proteção às vítimas.  

 

Na sequência, a Dra. Janice Ascari, Procuradora Regional da República, 

relembrou que, desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e de 1986, 

com a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, da ONU, foi estabelecido um norte 

indicativo para todas as nações e países, para que o trabalho escravo fosse exterminado. 

  

Ressaltou que há impunidade, não só quanto àqueles que exploram o trabalho 

escravo, como aos que praticam outros crimes, porquanto, ainda que condenados, não 

cumprem as penas que lhes foram impostas. 
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Afirmou que, por se tratar a redução de trabalhador à condição análoga à de 

escravo de patente violação aos direitos humanos, sua punição deveria ser efetiva, de modo 

que a não culpabilidade, enquanto não atingidas todas as esferas recursais, ainda que por 

intuito meramente protelatório, viola Estado Democrático de Direito, na medida em que 

retira a celeridade e efetividade que se fazem necessárias. 

 

Ponderou, com pesar, que ainda hoje milhões de pessoas não só no Brasil, como 

no mundo, vivem em situação de grave violação aos direitos humanos, tendo como 

motivos, dentre outros, o trabalho em condições análogas às de escravo e o tráfico de 

pessoas, que consiste na verdadeira comercialização das pessoas. 

 

Esclareceu que as pessoas são forcadas a trabalhar por pouco ou nenhuma 

remuneração, se submetendo à esquema de servidão por dívida, porquanto fazem 

empréstimos que jamais conseguem pagar. Ademais, são submetidas à violência física, 

psicológica, moral e, até mesmo, sexual. 

 

Continuou, no sentido que a as pessoas são possuídas como coisa, como 

propriedade do capataz, sendo controladas pelo dono dos negócios ou seus prepostos, 

havendo, pois, verdadeira desumanização das pessoas, as quais são sujeitas à constrição 

física, na medida em que são trancados e não podem sair. 

 

Mencionada Procuradora afirmou que, em São Paulo, no ramo da confecção, 

estrangeiros vêm à procura de novas oportunidades de vida e acabam por se endividar 

terrivelmente, ficando trancados, trabalhando em local insalubre. 

 

Esclareceu que um tipo de servidão é o trabalho infantil forçado e o casamento 

infantil precoce, também forçado, não tão presente no Brasil. 

 

Quanto ao trabalho infantil doméstico, afirmou que este se dá no âmbito 

residencial, posto que famílias mais pobres colocam filhos para fazer limpeza da casa, por 

exemplo, ou entregam suas crianças, com boas intenções, para que possam, pelo menos, ter 

um lugar para ficar, comer e estudar, já que a família empregadora tem condições que a 
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biológica não possui. Todavia, mencionadas crianças acabam por ser escravizadas, sofrem 

violência sexual e física, mormente quando não fazem o trabalho direito. 

 

Em relação ao Brasil, afirmou que a OIT estima que uma a cada sete crianças 

prestou serviços infantil doméstico, entre 2002 e 2003. 

 

De acordo com o MPT, JT, MPF, OIT, ABRINC e UNICEF, esse índice caiu para 

325 mil crianças em situação de trabalho infantil, entre os dez e dezessete anos. 

 

Traçando um paralelo mundial, afirmou que, em alguns países, há escravidão em 

larga escala, sendo, por exemplo, quatorze mil pessoas exploradas no Sudão; 7% da 

população da Nigéria, em que pese ser o trabalho escravo proibido pela sua Constituição. 

 

Continuou, lembrando que na Indonésia há evidente exploração de imigrantes, 

submetidos à trabalho forcado, o que deu azo à um programa das Nações Unidas, 

decorrente de  Conferencia em Genebra,  em 2003, para erradicar a “quase escravidão”, em 

locais como os Emirados Árabes, que exploram crianças, menores de quinze anos, 

traficando-as da Índia, Nepal e Paquistão, cuja escravidão e servidão por dívida se fazem 

presentes devido ao sistema de castas. 

 

Quanto ao casamento infantil forçado, afirmou que dez milhões de meninas, por 

ano, se casam com menos de 15 anos, por imposição de seus pais, sendo que 46% se 

encontram na Ásia e 29% na América Latina. Todavia, a noiva mais jovem do mundo, de 

cinco anos, foi encontrada no Reino Unido. 

 

Em relação ao Brasil, indicou que o que mais leva ao casamento precoce é a 

gravidez na adolescência.  

 

Como um caso bem sucedido de combate à exploração infantil, lembrou o da 

menina do Iêmen chamada Nujod que, aos dez anos de idade, foi estuprada pelo marido, de 

trinta anos, e foi auxiliada pela segunda mulher do seu pai, conseguindo seu divórcio, após 

falar com um juiz, tendo sido seu pai e marido presos.  Sua história deu origem ao livro “I 

am Nujod. Age 10. Divorced.”, o qual escreveu com uma jornalista francesa. 
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Afirmou, então, que a relação de consentimento das vítimas de tráfico e trabalho 

em condições análogas às de escravo não imprimem validade ao ato, esbarra na dignidade 

do ser humano. 

 

Além disso, afirmou que a impunidade no país demonstra como a sociedade está 

se tornando violenta, sendo que, em números, entre 2005 e 2011, a Polícia Federal indiciou 

381 pessoas por tráfico internacional, mas apenas 158 foram presas e esses casos geraram 

91 processos. 

 

Finalmente, disse que algumas empresas, hoje em dia, boicotam aquelas que 

exploram trabalho infantil e escravo, sendo certo que tal medida deve ser reproduzida por 

todos. 

 

Em seguida, a Dra. Kathryn Hoffman, Cônsul para assuntos políticos do 

Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, falou que as modernas formas de escravidão 

afetam todos os países, inclusive os EUA. 

 

Asseverou que, todos os dias, as pessoas são coagidas ao trabalho escravo, 

submetidas ao trabalho doméstico e sexual. 

 

Mencionou a existência de políticas públicas nos EUA para combater o trabalho 

forçado e o tráfico de pessoas, sendo que, em 2013, faz 150 anos da proclamação da 

emancipação, por Lincoln, que acabou com trabalho escravo. Ainda, explicou que Obama 

decretou ser janeiro o mês de combate ao trabalho escravo. 

 

Com relação ao tráfico por exploração sexual e trabalhista, nos EUA, asseverou 

serem as vítimas forçadas a prestar serviços em residências, na agricultura, nas indústrias, 

na construção civil, em hotéis e em restaurantes.  

 

Afirmou que a maioria desses trabalhadores são pessoas sem documentação ou 

que vão como estudantes, de outros países, em busca de melhores trabalhos e condições de 

vida. 
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Esclareceu que é necessário punir os traficantes, proteger os traficados e punir o 

crime, sendo que, com relação ao tráfico humano, foram estabelecidas trinta e nove forças-

tarefa nacionais, com agentes para aplicação da lei em nível local, estadual e federal, que 

trabalham em conjunto com ONGs dedicadas ao atendimento às vítimas, além de equipes 

federais de combate ao tráfico, que conduzem investigações no país inteiro.  

 

Informou que as vítimas que colaboram com as investigações são protegidas e 

podem conseguir permissão de imigração de longo prazo ou residência definitiva e 

cidadania americana, sendo que existe assistência total em abrigos e unidades de saúde 

física e mental, as quais oferecem educação, assistência médica, recolocação profissional e 

reintegração social às vítimas. 

 

Como trabalho de prevenção, indicou as ações de fortalecimento das leis 

trabalhista, explicando que o trabalho forçado e o tráfico humano são crimes nos EUA, 

portanto, a punição legal é parte indispensável da luta contra a escravidão contemporânea. 

 

Referida cônsul esclareceu que, desde 2000, houve apenas 3.600 condenações de 

traficantes por ano no mundo e que, com esse resultado, os governos demonstram que 

reparar a injustiça cometida contra as vitimas não é uma prioridade. 

 

Quanto aos processos criminais, nos EUA, as ações para aplicar lei e punir 

criminosos levam em conta a proatividade dos envolvidos, sendo que as vítimas devem 

denunciar os agentes da lei e os policiais não devem esperar serem procurados e devem 

tomar a iniciativa quanto ao combate do tráfico humano. 

 

Ademais, afirmou que profissionais de saúde, professores e trabalhadores no setor 

de imigração podem identificar as vítimas e agir, participando de campanhas de 

sensibilização. 

 

Em termos globais, afirmou que apenas 10% das condenações versam sobre 

trabalho forçado, mas sabe-se que o tráfico humano é muito maior para tal fim. 

 

Continuou sua exposição, no sentido de que o sucesso ao combate aos crimes 

referidos anteriormente aumenta quando existem políticas centradas nas vítimas, que são 
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pessoas que necessitam de cuidados especiais, sendo que é preciso ganhar a confiança das 

vítimas e deixar claro que são, de fato, vítimas e que não serão presas ou punidas. 

 

Além disso, reforçou a necessidade dos operadores da lei levarem em conta o 

estado emocional e mental das vítimas, posto que precisam de proteção, processo amplo e 

contínuo, na medida em que, a partir de sua identificação, carecem de apoio para 

estabilizar sua vida e enfrentar processo judicial contra os traficantes. Depois, há que se 

pensar em soluções de longo prazo, como repatriação, reintegração social ou transferência 

para outro lugar. 

 

Também reforçou a necessidade de assistência médica, mental, psicológica e 

espiritual, além de abrigo, alimentação, intérpretes, assistência jurídica e oportunidades de 

trabalho às vítimas pois, apesar de algumas ONGS fazerem isso, falta apoio financeiro dos 

governos para que atuem em plenitude.  

 

Mencionada cônsul, então, afirmou que sabemos que as vítimas bem amparadas 

colaboram no processo contra os traficantes, portanto, os agentes da lei e policiais devem 

buscar sua proteção para conseguir a punição dos criminosos. 

 

Ressaltou, ainda, que as vítimas sem alternativas futuras poderão ser exploradas 

outra vez, de modo que se faz necessária sua repatriação ou encaminhamento para outro 

local, no qual serão protegidas, fazendo-se mister que os países de destino as recebam com 

dignidade e apoio completo. 

 

Ponderou que se faz necessária a prevenção, pois punir não basta, e que o segredo 

está em entender onde e como ocorre o tráfico de pessoas e exploração de trabalho análogo 

ao de escravo, para planejar ações para eliminá-los. Como exemplo, afirmou que 

trabalhadores explorados no âmbito doméstico são vitimas frequentes onde o mercado de 

trabalho é desregulamentado e que uma forma de prevenir é mudar as leis, estratégia 

adotada pelo Brasil. 

 

Indicou que, nos EUA, o aumento de companhias privadas de recrutamento, que 

não estão sujeitas à regulamentação, resultou em trabalhadores vítimas de prisão por 

dívidas abusivas e trabalho forçado. Assim, afirmou que regras de recrutamento de 
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trabalhadores são fundamentais, de modo que é necessário desenvolver um sistema policial 

e judicial capaz de fazer com que leis trabalhistas sejam respeitadas, como outra estratégia 

de prevenção, pois, quando os empregadores sabem que as autoridades trabalhistas 

monitoram e recriminam, deixam de cometer os crimes. 

 

Ademais, afirmou que programas de registro nacional, de casamento e 

nacionalidade, reduzem a exploração/tráfico e que outra estratégia seria coibir a compra de 

produtos resultantes de trabalho escravo. 

 

Na mesma esteira, afirmou ser necessário monitorar as empresas subcontratadas 

pelos governos e incentivar as empresas privadas a prestarem atenção às empresas 

contratadas, monitorando sua cadeia de produção, sendo certo que os fornecedores de 

produtos e de mão de obra barata devem ser fiscalizados. Assim, concluiu que o setor 

privado pode prevenir a escravidão. 

 

Relembrou que o combate no mundo contra a escravidão contemporânea se 

concretizou há 10 anos, com o Protocolo de Palermo, e que os EUA contam com lei de 

proteção às vitimas de trafico. 

 

Continuou, dizendo que hoje sabemos que o tráfico de pessoas e a exploração de 

trabalhadores em condições análogas às de escravo são fenômenos de várias faces, que 

respondem às demandas de mercado, leis vulneráveis e instabilidade econômica. 

 

Afirmou, pois, que as pessoas são escravizadas em todos os países e que há mais 

vítimas do sexo masculino para o trabalho análogo ao de escravo, sendo certo que 

concordaram com isso, de modo que poucas foram sequestradas ou aliciadas.  

 

Esclareceu que o Departamento de Estado Americano trabalhou em parceria com 

outros governos no mundo para encontrar soluções para prevenir, processar e proteger as 

vítimas, com embaixadas e consulados, estabelecendo, como ações: coordenar grupos 

locais de trabalho formados por mais de uma dúzia de agências americanas; garantir que os 

trabalhadores domésticos sejam protegidos; monitorar e auditar contratos para detectar 

tráfico; disponibilizar informações para pessoas com vistos de trabalho ou estudo nos 

EUA; disponibilizar disk denúncia; identificar vistos de entrada fraudulentos ligados ao 
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tráfico humano; estabelecer parcerias público-privadas para desenvolver formas de 

combate; participar de negociações sobre tráfico; estimular outros governos; e financiar 

programas anti-tráfico no mundo. 

 

Afirmou que a iniciativa mais conhecida talvez seja a relatoria anual de tráfico de 

pessoas, obrigatória e submetida ao congresso americano, que tem relatório de esforços 

para combater o tráfico humano, para despertar interesse mundial sobre o tema e tentar 

fazer com que outros países entrem no combate, sendo que, em 2011, 188 países foram 

avaliados e receberam recomendações para aperfeiçoar e ampliar essa luta. 

 

Indicou a Parceria entre os EUA e o Brasil, com o Grupo de Trabalho de Crimes 

Transnacionais, Diálogo entre Department of Labor, MTE e COETRAE. Nessa esteira, 

afirmou que o Departamento Americano do Trabalho e o MTE contribuem para a Lista 

Suja e que muitos resultados concretos dessa relação já foram obtidos, sendo que Alice 

Hill, juíza americana, esteve no Brasil para participar em SP de conferência sobre tráfico 

de pessoas, organizada pela Secretaria Nacional de Justiça. 

 

Afirmou, por fim, que já foram feitos treinamentos, em parceria, de técnicas de 

entrevista e identificação de vítimas de tráfico humano e que os consulados da Bolívia, 

Peru, Canadá e Espanha criaram um Comitê Estadual para Erradicação ao Trabalho 

Escravo e Tráfico de Pessoas. 

 

Posteriormente, Luis Alexandre Faria, Auditor Fiscal do Trabalho e coordenador 

da fiscalização para o trabalho escravo urbano em São Paulo, relembrou que, em 1995, o 

primeiro passo no combate ao trabalho escravo foi o reconhecimento oficial das 

Convenções de n. 29 e 105 da OIT. 

 

Quanto à Convenção 29 da OIT, de 1930, afirmou que a mesma define o trabalho 

escravo como todo trabalho exigido de um indivíduo sob ameaça, para qual pessoa não se 

apresentou voluntariamente. 

 

Afirmou que, em Genebra, em fevereiro de 2013, foi discutido sobre o trabalho 

forcado, com o objetivo de subsidiar o Conselho de Administração da OIT com 

informações importantes para elaborar novo instrumento para modernizar o entendimento 
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da Convenção de n. 29. Assim, falou que a Conferência a realizar-se em junho de 2014, 

acerca do trabalho forcado, visa à elaboração de um protocolo ou de uma recomendação, 

mas não nova convenção, sobre o tema. 

 

No que diz respeito à Convenção de n. 105, relembrou que todo Estado-membro 

da União Européia a ratifica, e compromete-se a abolir o trabalho forçado e dele não fazer 

uso, com exceção de guerra ou caso de calamidade publica, mesmo em cárcere. 

Reconhece, contudo, sistema da remição, aplicado no Brasil. 

 

Afirmou que as convenções estabelecem um patamar mínimo de proteção aos 

trabalhadores, sendo a liberdade um bem jurídico tutelado. Contudo, a tendência global é a 

transição desse bem jurídico para a dignidade, como fez o Brasil no art. 149 do CP, ao 

incluir a questão da degradância, jornada exaustiva e dignidade da pessoa como ser 

humano, não protegendo, apenas, a liberdade. 

 

Ademais, esclareceu que a OIT não tem Convenção especifica quanto a tráfico de 

pessoas, servindo o Protocolo de Palermo, de 2003, para tal fim. Além disso, esclareceu 

que o tráfico se pessoas pode ser destinado ao trabalho forçado e à exploração sexual, mas 

que nem todos os submetidos à trabalhos forçados foram traficados.  

 

Continuou, dizendo que o Brasil ratificou tal protocolo em 2004 e incluiu, em 

2006, na política nacional, um plano contra o tráfico de pessoas, porém, está calcado o 

ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao tema, apenas na exploração sexual, não laboral, 

conforme dispõem os artigos 231 e 231-A do CP190. Assim, tem-se que o bem jurídico 

                                                           
190 Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual  
Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a exercer a 
prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro.  
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.  
§ 1o Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada, assim como, tendo 
conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la.  
§ 2o A pena é aumentada da metade se:  
I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;  
II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do 
ato;  
III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, 
preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; ou  
IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.  
§ 3o Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.   
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tutelado no país é a dignidade sexual, fazendo-se mister, pois, voltarmos os olhos à 

Constituição Federal, para que o bem jurídico tutelado seja a dignidade da pessoa humana. 

 

Mencionado auditor apontou, também, a irrelevância do consentimento, em 

virtude da vulnerabilidade da vítima. 

 

Ainda, destacou a necessidade da prevenção, repreensão e responsabilização dos 

envolvidos em tais crimes, além do atendimento às vítimas, para acabar com ciclo do 

crime. 

 

Ademais, afirmou que os trabalhadores libertados do trabalho escravo não entram 

nas estatísticas do tráfico de pessoas, o que deve ser mudado, na medida em que os crimes 

deveriam ser cumulativos, posto que em grande parte dos casos se encontram presentes 

elemento de tráfico, como o engano, a fraude e o transporte irregular. 

 

No que toca aos relatórios globais da OIT, apontou que, como elementos 

caracterizadores do trabalho escravo, estão: sua exigência sob ameaça de uma pena; ser 

involuntário; constituir-se grave violação aos direitos humanos; e haver uso constante da 

coação. Ademais, sabe-se que referido crime está presente em todos os tipos de economia 

sendo, na maior parte, encontrado no setor privado. Assim, devem ser tomadas medidas 

que incluam a prevenção e reabilitação das vítimas. 

 

De acordo com um estudo da OIT, em 2012, 20.900.000 pessoas no mundo são 

vítimas de trabalho forçado, sendo 18,7% por agentes privados e 2,2% por Estados como a 

                                                                                                                                                                                

Art. 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício da 
prostituição ou outra forma de exploração sexual:  
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.  
§ 1o Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar, vender ou comprar a pessoa traficada, assim como, 
tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la.   
§ 2o A pena é aumentada da metade se:  
I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;   
II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do 
ato;  
III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, 
preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; ou   
IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.  
§ 3o Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também  multa.  
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China, Coréia do Norte e Mianmar, onde é possível encontrar campos de trabalho forçado. 

Do total, 11.400.000 vítimas são mulheres. Dos 18,7%, 4,5% são exploradas para fins 

sexuais e 14,2% para fins laborais. 

 

Ademais, 9,1% das vítimas de trabalhos forçados migraram, deixando seu local de 

origem, não havendo, contudo, como saber se foram traficadas ou não. 

 

O maior foco de exploração está na Ásia e Pacífico (Índia, China e África), sendo 

encontradas na região da Ásia e do Pacífico 11.700.000 vítimas; na África, 3.700.000; e na 

América do Sul e Caribe: 1.8000.000. Além disso, reportou mencionado auditor que o no 

Leste Europeu há concentração do problema, pois, para cada mil habitantes, três são 

vítimas de trabalho forçado. 

 

No que diz respeito ao lucro obtido pelo tráfico de trabalhadores, afirmou ser da 

ordem de US$32.000.000.000 todo ano, o que o faz ser o terceiro crime mais rentável de 

todo o mundo. Ainda, quanto ao custo da coerção para as vítimas, asseverou que chega à 

quase US$21.000.000.000. 

 

Quanto à causa do crime, afirmou ser uma das principais a impunidade, bem 

como a existência de trabalhadores vulneráveis. Nesta esteira, esclareceu que os 

estrangeiros não denunciam, pois têm medo de deportação e das autoridades. Continuou, 

no sentido de que não há atuação necessária para resgatar as pessoas, por falta de 

conhecimento do problema. 

 

Com relação ao Brasil, afirmou tratar-se de referencia global, por conta dos 

grupos móveis (GEFM), sendo mais de 40.000 vítimas resgatadas do trabalho escravo. 

 

Ainda, quanto ao tema, destacou a importância do 1º e 20º Planos Nacionais; da 

CONATRAE; da Lista Suja; do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo; das 

denúncias e condenações que geraram danos morais coletivos, além de individuais; da 

iniciativa “Escravo Nem Pensar”, da ONG Repórter Brasil; e da ação “Resgatando a 

Cidadania”, do MTE e do MPT do Mato Grosso, como boas ações de prevenção. 
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Posteriormente, o Dr. Luis Antônio Camargo de Melo, Procurador Geral do 

Trabalho, falou sobre a caravana que esclarece que, infelizmente, existe trabalho escravo 

contemporâneo, seguido do Dr. Luiz Fabri, da PRT/2, vice coordenador de erradicação do 

trabalho escravo, que comentou sobre trabalhadores torturados, a exemplo de um que foi 

marcado por sessenta vezes, com ferro quente, por cobrar salários atrasados. 

 

Mencionado Procurador do Trabalho terminou sua fala discorrendo sobre o art. 1º 

da CF, no tocante à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho, 

previstos nos incisos III e IV, e criticou os artigos 206 e 207191 do CP pois, apesar de tratar 

da movimentação irregular e fraudulenta de trabalhadores, não reconhece o tráfico de 

pessoas para fins laborais. 

 

14.9 Conclusão Sobre os Eventos Frequentados 

 

Ao final de todos os simpósios, congressos e reuniões acerca do tráfico de pessoas 

e exploração, pode-se verificar que o trabalho forçado é um problema endêmico, sempre 

presente no mundo, ao qual jamais foi conseguido, por quem quer que seja, apresentar-se 

uma solução efetiva. 

 

A busca por melhores condições de vida é inerente ao ser humano, assim como o 

são os sonhos e a gratidão por quem, ainda que de forma pífia, oferece qualquer tipo de 

ajuda, o que obsta o auto-reconhecimento dos escravos como tais e de seus exploradores 

como verdadeiros criminosos, da mesma forma que parece impossível vislumbrarem que, 

ainda que em melhores condições do que nos seus locais de origem, vivem em condições 

subumanas. 

 

                                                           
191 Aliciamento para o fim de emigração 
Art. 206 - Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro.  
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.   
Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional 
Art. 207 - Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional: 
Pena - detenção de um a três anos, e multa.  
§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro 
do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não 
assegurar condições do seu retorno ao local de origem.  
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de dezoito anos, idosa, gestante, 
indígena ou portadora de deficiência física ou mental.  
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De fato, a sociedade está imersa num ciclo vicioso e infindável, no qual pessoas 

vulneráveis são exploradas por aqueles que, assim como elas, em que pese em maior 

escala, buscam o lucro para aumentar sua capacidade econômica e, assim, viver da melhor 

maneira possível. 

 

Governos tentam, a todo custo, eximir-se de resolver os problemas decorrentes da 

exploração de trabalho análogo ao de escravo e do tráfico de pessoas, ora atribuindo 

responsabilidade aos responsáveis pelos fluxos migratórios, ora pelos que não acolhem os 

migrantes de forma adequada, quer porque são a origem do problema, quer porque os 

recebem, mas não o solucionam a contento. 

 

O fato é que a mudança necessária para acabar-se com a exploração do homem 

pelo homem requer verdadeira mudança de nossas naturezas, a fim de todos se vejam 

como iguais e exijam uma política global para tratamento equânime das pessoas, o que não 

foi possível em nenhum sistema econômico ou político até o presente momento. 

 

14.10 Sentença caso Zara – publicada em 11.4.2014 
 
“ Processo nº 0001662-91.2012.502.0003  
Aos onze dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às 16h58, na 
sala de audiências da 3ª Vara do Trabalho de São Paulo, aberta a 
sessão, o Exmo. Sr. Dr. Alvaro Emanuel de Oliveira Simões, Juiz 
do Trabalho, trouxe à mesa a decisão proferida no processo acima 
indicado, parte integrante desta ata, a qual em seguida foi 
entranhada aos autos. Ausentes os litigantes, mandou-se intimá-
los, bem como ao Ministério Público do Trabalho. Nada mais 
havendo, foi lavrado este termo, que vai assinado na forma da lei. 
SENTENÇA 
1. RELATÓRIO 
Zara Brasil Ltda. propôs a presente ação anulatória contra a 
União Federal conforme inicial de fls. 3/114, postulando, em suma, 
que fossem anulados os Autos de Infração ali relacionados, bem 
assim declarada a nulidade do relatório de fiscalização que 
concluiu por sua responsabilidade pela submissão de empregados 
da empresa Aha a condições análogas à de escravo, e a 
determinação de que seu nome não fosse incluído em “lista suja” 
do MTE e não houvesse inscrição na dívida ativa nem no cadastro 
de inadimplentes, postulando sucessivamente pela redução da 
multa imposta no Auto nº 021505799, pugnando pela antecipação 
liminar dos efeitos da tutela. Analisado este requerimento, em 
decisão interlocutória fundamentada, fls. 152/155, foi concedida a 
antecipação exclusivamente para a determinação de que a União 
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se abstivesse de incluir o nome da autora no Cadastro, previsto na 
Portaria 540 do MTE, de Empregadores que mantiveram 
trabalhadores em condições análogas à de escravo, determinando-
se ainda a intimação do Ministério Público do Trabalho. Juntada 
documentação suplementar pela acionante (fls. 214/232). A 
demandada impugnação ao valor da causa e apresentou defesa 
escrita (fls. 233/260), rechaçando a pretensão da autora, que teve 
oportunidade de se manifestar. Valor da causa fixado na inicial. 
Produzida prova documental. Inquiridas testemunhas. Requerida 
pelo Parquet, foi aceita sua intervenção na lide, possibilidade já 
prevista na decisão interlocutória acima referida. Em virtude dessa 
intervenção, declarou-se a nulidade dos atos praticados a partir da 
primeira sessão de audiência. Realizadas novas sessões em que 
foram convalidados os atos em que isto se mostrou possível e 
repetidos os demais, reinterrogando-se as testemunhas primitivas e 
procedendo-se à oitiva dos representantes das partes e de 
testemunha adicional. Encerrou-se a instrução. Tiveram as partes 
oportunidade de oferecer razões finais. Pronunciou-se o Ministério 
Público do Trabalho. Não houve conciliação. Autos conclusos 
para julgamento. 
2. FUNDAMENTAÇÃO 
2.1. QUESTÕES PREAMBULARES É acertado o inconformismo 
do réu quanto ao valor atribuído à causa na inicial, muito inferior 
à soma correspondente ao importe pecuniário envolvido nos autos 
de infração, de sorte que é tal valor retificado para R$ 
1.000.000,00. 
Não se conhece de documentos em língua estrangeira 
desacompanhados de tradução na forma do art. 157 do CPC. Tais 
documentos deveriam, a rigor, ser extirpados dos autos, optando-
se por sua manutenção por mera medida de economia.  
2.2. PEDIDOS Afirma a autora, a escorar sua pretensão à 
declaração de nulidade dos autos, não haver praticado nenhum ato 
ilícito e que o Ministério do Trabalho e Emprego teria extrapolado 
os limites de suas atribuições ao reconhecê-la como real 
empregadora de pessoas encontradas em condições análogas à de 
escravo em oficinas cujo objetivo era a confecção de peças de 
vestuário da marca Zara. Diz ainda que o órgão não poderia 
expedir atos normativos criando o que apelida de “Lista Suja”, 
pois estaria, ao fazê-lo, invadindo competência privativa do Poder 
Legislativo, e que a multa fixada no Auto de Infração nº 
021505799 teria excedido o teto legal. Examina-se, de início, o 
argumento atinente à suposta extrapolação, pelo órgão 
fiscalizador, das fronteiras legais de sua atuação, afastando-se de 
logo a alegada invalidade do reconhecimento, por auditor fiscal, 
de haver relação de emprego sem o devido registro. Tal 
interpretação, acaso aceita, importaria no completo esvaziamento 
do conteúdo jurídico positivo do art. 47 da CLT, vez que sujeitaria 
a possibilidade de autuação à prévia submissão da matéria a esta 
Justiça Especializada, o que não se encontra, perceba-se, 
estabelecido na norma. Quando o legislador pretendeu essa 
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submissão, declarou-o expressamente, como no art. 39, o qual, não 
é ocioso notar, diz respeito a situações em que o trabalhador toma 
a iniciativa de pleitear as anotações na CTPS, e não àquela ora 
sob análise, em que houve atuação ex officio. Soma-se ao acima 
explanado o disposto no art. 11 da Lei 10.593/2002 para 
evidenciar-se a indigência da posição da requerente. 
Quanto à afirmada desatenção ao teto para a multa atribuída no 
Auto de Infração nº 021505799, não veio a lume prova cabal de 
que o maior salário pago na companhia seja, efetivamente, o 
apontado na incoativa. Sem essa prova não há meio de aferir o 
pretenso exagero, prevalecendo o dado original. Não é melhor a 
sorte da acionante no que tange à hipotética inconstitucionalidade 
das normas administrativas pertinentes à criação e manutenção de 
catálogo de empresas contratantes de trabalhadores em condições 
análogas à de escravo. Conforme exposto à saciedade na 
contestação, mais especificamente às fls. 254/259, Diversos 
dispositivos legais fornecem o alicerce para a edição da Portaria 
nº 2, de 12 de maio de 2011, merecendo destaque a própria 
Constituição da República, que erige 
em princípios fundamentais o valor social do trabalho e a 
dignidade da pessoa humana, e consagra, desde seu preâmbulo, o 
direito à liberdade, e todos esses princípios estariam sendo 
vilipendiados se acatada a tese da postulante. O art. 87, parágrafo 
único, II, da Carta Política atribui ao Ministro de Estado o poder 
de expedir normas gerais visando o cumprimento da legislação, e 
não se vê excesso sobre essa capacidade na edição das referidas 
Portarias ou de Instrução Normativa que é apenas seu 
desdobramento. Não há que falar em bis in idem por existirem 
Autos em duplicata referentes à violação de um mesmo dispositivo 
legal, porquanto a fiscalização abrangeu mais de um 
estabelecimento, sendo autônomas as autuações. 
A celebração de TAC com o Ministério Público do Trabalho, 
embora louvável, foi posterior à autuação, não implicando, 
logicamente, nenhuma influência no resultado da lide, por não 
convalidar situação pretérita. Chega a ser insólito, de outra 
banda, o longo discurso derredor de conduta da entidade 
capitalista, igualmente posterior à lavratura dos Autos e 
igualmente desinfluente para o deslinde desta contenda, no sentido 
de prática de ações de certa repercussão social, cujo objetivo 
primordial foi, sem dúvida, a recuperação da imagem da marca, 
imensamente desgastada pela repercussão dos resultados da 
fiscalização na mídia.  
Com relação ao mérito propriamente dito, análise detida dos 
argumentos insertos na proemial revela sua completa 
insubsistência. O cerne da tese ali esgrimida é a pretensa licitude 
da intermediação, para a Aha Indústria e Comércio Ltda., da 
manufatura dos produtos comercializados pela Zara Brasil Ltda., 
afirmando esta que a primeira seria a real contratante dos 
trabalhadores encontrados em situação precária, e que teria 
autonomia empresarial, atendendo a diversas marcas suas clientes. 
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Disse mais, que a Aha, ainda no curso da fiscalização, procedeu à 
regularização do registro dos trabalhadores, assumindo inteira 
responsabilidade por eles. Constata-se, todavia, que a suposta 
independência financeira da Aha não se encontra demonstrada nos 
autos, não servindo a tanto, logicamente, simples catálogo 
eletrônico, exibido na internet, desde o qual não é possível saber 
da existência física das roupas ou de clientes. Sabe-se, em 
oposição, ter sido constatado ser a Zara a adquirente de mais de 
90% da produção da Aha, caracterizando-se, na prática, um 
monopsônio. 
Diante de tamanha desproporção no poderio econômico entre 
fornecedora e compradora, a assunção de responsabilidade pela 
Aha, quanto ao destino dos trabalhadores, não é indício 
minimamente consistente de que tenha agido sponte sua ao 
subcontratar as oficinas, sem conhecimento, anuência ou, até, 
determinação por parte da Zara. Os documentos de fls. 225/232, 
aliás, conduzem a inteligência oposta à almejada pela postulante. 
Com efeito, tivesse a Aha fração da saúde organizacional 
apregoada na inicial, não haveria nenhuma justificativa para que 
a Zara celebrasse transação com diversos operários, à base de R$ 
30.000,00 para cada um. Não tivesse a Zara nada a ver com a 
situação desses obreiros, estaria abandonando sua órbita 
capitalista para se converter em instituição beneficente, seja em 
prol dos trabalhadores, seja da própria fornecedora. Tal quantia, 
não desprezível sob nenhum modo de visão, certamente representa 
ainda mais para os reclamantes, pessoas anteriormente expostas a 
uma vida de total escassez de recursos. Ante a possibilidade de 
percepção de soma para eles tão vultosa, não é nada insólito que a 
tenham aceito, abrindo mão de discutir judicialmente, com a 
sujeição à álea natural às lides, a responsabilidade da ora 
requerente. De qualquer modo, naquelas demandas discutia-se o 
direito individual dos autores. Aqui, discute-se a legalidade da 
autuação e das obrigações dela surgidas, não havendo 
interferência daqueles processos no destino deste.  
Voltando-se à vertente principal, vê-se que a Aha, ao contrário do 
que assevera a demandante, não tinha porte para servir de grande 
fornecedora, e disto ela estava perfeitamente ciente, pois, 
realizando auditorias sistemáticas, sabia do extenso downsizing 
realizado, com o número de costureiras da Aha caindo mais de 
80%, ao tempo em que a produção destinada à Zara crescia. A 
fiscalização verificou, outrossim, que as oficinas onde foram 
encontrados trabalhadores em condição análoga à de escravidão 
labutavam exclusivamente na fabricação de produtos da Zara, 
atendendo a critérios e especificações apresentados pela empresa, 
recebendo seu escasso salário de repasse oriundo, também 
exclusivamente, ou quase exclusivamente, da Zara.  
A fraude da intermediação é escancarada, pois, na verdade, houve 
prestação em favor da vindicante com pessoalidade, não 
eventualidade, remuneração e subordinação econômica, requisitos 
alinhados no art. 3º do texto celetário, e, repita-se, a 
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subordinação, embora camuflada sob a aparência de 
terceirização, era direta aos desígnios da comerciante das 
confecções. A prova oral não enfraquece nada do quanto suso 
debatido, antes corroborando as conclusões enunciadas. A Sra. 
Regiane Machado Konopka, embora tenha dito que a auditoria da 
empresa teria sido enganada pela Aha, não teve como explicar o 
motivo de, sem uma nova revolução industrial, com imenso 
aperfeiçoamento no maquinário, a contratada conseguir elevar sua 
produção, simultaneamente reduzindo tão fortemente sua mão de 
obra. Não se olvide a dimensão global dos negócios da autora, 
tornando, muito mais que implausível, absolutamente inverossímil 
a versão de que sua auditoria teria sido lograda em sua boa-fé. 
Não seria crível tamanha incúria da auditoria empresarial, salvo 
se realizada somente pro forma, para acobertar o que era 
meramente uma simulação. Sua asserção de que a Zara não 
controla o que é pago aos subcontratados revela um 
posicionamento muito cômodo para a empresa, pois se permite 
estipular os preços que lhe convierem, não interessando se, para 
tanto, faz-se necessário extrair a vitalidade dos trabalhadores sem 
a devida contraprestação. O Sr. Eduardo Armando Gomezalas 
Barroso, contrariando a tese empresarial de nenhuma relação ter 
diretamente com os operários, e que a Aha os teria empregado 
espontaneamente, assegurou que a Zara ofereceu emprego aos 
trabalhadores resgatados, alegando que teriam recusado a oferta. 
Disse ainda que, contrariando suas próprias regras, a Zara não 
teria efetuado auditoria nas oficinas subcontratadas, embora 
tivesse ciência de sua existência, novamente deparando o Juízo 
com evidente manobra da demandante no sentido de, ao incluir 
uma intermediária, procurar não se contaminar com a ilicitude 
praticada em seu benefício. 
A Zara Brasil Ltda. é uma das maiores corporações do globo, em 
seu ramo de negócio, custando crer, reitere-se, que tivesse 
controles tão frouxos da conduta de seus fornecedores, mostrando-
se muito mais palatável a versão defendida pela fiscalização, de 
que, na realidade, controlava-os ao ponto de deter a posição de 
empregadora. Assim, ainda que entendida não ser atividade-fim da 
companhia a manufatura dos produtos, o que, de resto, é dúbio, em 
face do depoimento da primeira testemunha, a terceirização é 
ilegal quando há subordinação direta. E, como sustentou a autora 
à fl. 30, jamais existiu terceirização de serviços da Zara pela Aha, 
embora, ao contrário do que disse na sequência, não houve, 
tampouco, relacionamento comercial para compra e venda de 
produto acabado. Houve, sim, diga-se uma última vez, inserção do 
nome da Aha para ocultar o relacionamento direto entre a Zara, 
como detentora do capital, e dos obreiros, submetidos a condições 
inaceitáveis de trabalho enquanto laboravam produzindo, com 
exclusividade, produtos com a marca dessa. 
Indeferem-se, em face de tudo quanto exposto, os pedidos de 
declaração de nulidade do relatório de fiscalização do MTE, 
anulação dos Autos de infração listados na peça vestibular, 
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redução do valor do Auto nº 021505799, determinação de que a 
empresa não seja incluída na “lista suja”, ou seja, no Cadastro de 
Empregadores que mantiveram trabalhadores em condições 
análogas à de escravo, determinação de que a autora não seja 
inscrita na dívida ativa nem no cadastro de inadimplentes e demais 
pedidos destes acessórios. 
2.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS Emprestando-se interpretação 
restritiva ao art. 791 da CLT, que atribui o jus postulandi pessoal 
das partes exclusivamente às ações envolvendo empregados e 
empregadores, o que é distinto da hipótese vertente, condena-se a 
acionante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 
20% do valor da causa. Os honorários sujeitam-se a atualização 
monetária e juros, na forma da Lei 8.177/1991, salientando-se que 
norma subsequente que venha a alterar forma de apuração 
prevalecerá, consoante regras de processo judicial, a partir de sua 
entrada em vigor, sobre o tempo restante até a satisfação do 
crédito. Em vista do resultado de fundo da demanda, cassa-se a 
liminar de fls. 152/155 e não se aplicam os requerimentos das 
partes não apreciados expressamente até aqui.  
3. CONCLUSÃO 
Ex positis, resolve o Juízo da 3a Vara do Trabalho de São Paulo 
julgar IMPROCEDENTE a ação em epígrafe, ajuizada por Zara 
Brasil Ltda. contra a União, rejeitando os pedidos ali inscritos. 
Cassa-se, consequentemente, a liminar de fls. 152/155. Condena-se 
a autora ao pagamento das custas de R$ 20.000,00 e dos 
honorários advocatícios de R$ 200.000,00, 20% do valor atribuído 
à causa, cifra atualizável e sujeita a juros de mora na forma da lei.  
PRAZO LEGAL. 
Em 11 de abril de 2014 
Alvaro Emanuel de Oliveira Simões 
Juiz do Trabalho” 

 

14.11 TAC Zara 

 

“TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA 
(Inquérito Civil n. 000393.2011.02.002/2) 
Compromisso que celebra, em âmbito nacional, perante o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO da 2ª Região - SP, 
presente pelo Procurador do Trabalho Dr. Luiz Carlos Michele 
Fabre, conjuntamente com MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, por sua Superintendência Regional do Trabalho no 
Estado de São Paulo (doravante, “SRTE/SP”), neste ato presente 
por seu Auditor Fiscal do Trabalho, Sr. Luis Alexandre de Faria, 
com base no art.5º, § 6º, da Lei n.º 7.347/85, com a redação dada 
pelo art. 113, da Lei n.º 8.078/90, e a empresa ZARA BRASIL 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.952.485/0001-49, com 
sede social na Av. Tamboré, nº 301, Barueri - SP, CEP 06460-000, 
neste ato representada por seu Presidente, Sr. Enrique Huerta 
Gonzalez, portador da cédula de identidade RNE nº V-501368-0, 
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inscrito no CPF/MF sob o nº 232.685.508-60, a quem foram 
conferidos poderes especiais para firmar o termo de ajuste de 
conduta. 
CONSIDERANDO a necessidade de um programa brasileiro 
decorrente da ação Global de erradicação do trabalho forçado, 
enfatizando a dignidade dos trabalhadores e o Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas; 
CONSIDERANDO que as Autoridades Governamentais, 
trabalhadores, empresários, Entidades Sindicais e outros parceiros 
nacionais e internacionais devem ser envolvidos na discussão dos 
mecanismos de erradicação da precarização das relações de 
trabalho; 
CONSIDERANDO que as ações nesse sentido devem ser realistas, 
efetivas, práticas e objetivas; 
CONSIDERANDO que a precarização do trabalho e a imigração 
de mão-de-obra passa pela análise de questões econômicas, 
políticas e sociais; 
CONSIDERANDO que para a erradicação do trabalho precário e 
forçado, é necessária a aliança entre as partes signatárias e um 
compromisso formal e efetivo da ZARA com a comunidade 
brasileira para discutir as opções e estimular a resposta 
apropriada e harmonizada à legislação local; 
CONSIDERANDO que as partes entendem que podem 
proporcionar mecanismos apropriados para a identificação, 
integração, proteção, e reabilitação das vítimas do trabalho 
forçado ou precário, com penalidades proporcionais e com 
estruturas inovadoras que exijam o cumprimento das Leis; 
CONSIDERANDO que a experiência Global mostra que sem a 
integração apropriada, a reabilitação das vitimas do trabalho 
forçado e precário pode colocá-las em uma situação mais 
vulnerável; 
CONSIDERANDO que as ações estabelecidas nesse documento 
não são exaustivas, mas representam a prioridade com soluções 
pragmáticas dentro desse difícil tema social; 
CONSIDERANDO que o Ministério do Trabalho e Emprego, pelo 
Grupo de Combate a Fraude e à Terceirização Irregular, da 
SRTE/SP, e o Ministério Público do Trabalho, pela Coordenadoria 
Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, vêm realizando 
ações com vista a coibir práticas de trabalho sob condições 
precárias de trabalho; 
CONSIDERANDO que a ZARA tem, entre seus valores, a 
preocupação com sustentabilidade e responsabilidade social, e, 
como uma das maiores varejistas de vestuário do mundo, pode 
contribuir de forma decisiva para coibir eventuais práticas 
irregulares, já que dispõe extensa experiência com relação às 
confecções FORNECEDORAS; 
CONSIDERANDO que a despeito de sua magnitude como ator do 
mercado, há limitações quanto à abrangência com que a ZARA 
pode realizar suas ações, firmam as partes o presente Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC). 
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I. OBJETIVOS DO TAC 
1.1. O Objetivo deste TAC é aperfeiçoar as condições de trabalho 
nas confecções (indústria têxtil) para garantir melhor qualidade de 
vida aos trabalhadores das oficinas e eliminar as condições 
degradantes de trabalho na cadeia produtiva da ZARA BRASIL, 
não se constituindo em confissão de culpa por situações pretéritas 
eventualmente ligadas a este objeto. 
1.2. As partes reconhecem que o Brasil vive uma questão social 
com grande número de trabalhadores estrangeiros sem registros 
formais de cidadania e de emprego, atuando na cadeia produtiva 
de confecções nos grandes centros, em especial na Grande São 
Paulo. 
1.3. A contratação desses trabalhadores imigrantes, por 
FORNECEDORES da ZARA, pode tender à precarização das 
relações de trabalho. 
1.4. Em função das considerações acima, as partes celebram o 
presente TAC, que contempla as seguintes diretrizes, a serem 
detalhadas no curso deste instrumento: 
A) Aprimoramento do controle, pela ZARA BRASIL, da 
regularidade das condições de trabalho que ocorrem ao longo de 
sua cadeia no Brasil, FORNECEDORES E TERCEIROS, como 
definido abaixo; 
B) Assunção de responsabilidade, pela ZARA BRASIL, por 
verificação das condições de trabalho observadas nos 
FORNECEDORES e TERCEIROS no Brasil; 
C) Investimentos sociais a serem realizados, pela ZARA BRASIL, 
no intuito de fortalecer o combate ao trabalho degradante no setor 
têxtil, bem como de se proteger trabalhadores vitimados por tal 
exploração. 
1.5. Para fins do presente TAC, as seguintes expressões deverão 
ser consideradas: 
A) FORNECEDORES – são fábricas, empresas externas, oficinas 
ou pessoas físicas, todas localizadas no Brasil que fornecem 
produtos finalizados e que se destinam à venda nas lojas da ZARA 
BRASIL ou a marcas do grupo Inditex, tratando-se da primeira 
linha da cadeia de suprimentos da ZARA BRASIL. 
B) TERCEIROS – são fábricas, empresas externas, oficinas ou 
pessoas físicas, todas localizadas no Brasil, subcontratadas pelos 
FORNECEDORES da ZARA BRASIL para que estes atendam aos 
pedidos de peças realizados pela ZARA BRASIL, tratando-se da 
segunda linha da cadeia de suprimentos da ZARA BRASIL. 
II. DO CONTROLE DA CADEIA DE SUPRIMENTO DA ZARA 
BRASIL 
ii.i. DO PROCESSO DE APRIMORAMENTO DA CADEIA DE 
SUPRIMENTO DA ZARA BRASIL 
2.1.1. O Código de Conduta para FORNECEDORES e Fabricantes 
Externos (doravante “Código”) é parte integrante deste TAC 
(Anexo I) e será de implementação obrigatória a todos os 
FORNECEDORES da Inditex. 



287 

 

2.1.2. O Código tem como quadro conceitual os princípios da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), o Base Code da Ethical Trading Initiative, os princípios 
do Global Compact e, entre outras, as seguintes convenções da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT): 1, 14, 26, 29 , 
79,87,98,100,105, 111, 131, 135, 138, 142, 155, 164 e 182, naquilo 
que ratificado e compatível com a legislação brasileira. 
2.1.3. Os FORNECEDORES da ZARA BRASIL, como uma marca 
pertencente à Inditex, estão incluídos – e deverá haver previsão 
expressa neste sentido em política de fornecimento firmada pela 
ZARA BRASIL com seus FORNECEDORES - no denominado 
Programa de Cumprimento do Código, ferramenta que fornece 
informações sobre o grau de cumprimento por parte dos mesmos, a 
identificação de áreas de risco e a implementação de planos de 
ação corretivos. 
2.1.4. Os TERCEIROS subcontratados pelos FORNECEDORES 
também estão incluídos no Programa de Cumprimento do Código, 
com base na política de fornecimento. 
2.1.5. Tanto os FORNECEDORES da ZARA BRASIL como seus 
TERCEIROS, trabalham em um regime de não exclusividade, 
podendo realizar atividades com outras marcas não pertencentes 
ao grupo Inditex. 
2.1.6. O Programa de Cumprimento do Código será reforçado 
após aassinatura do presente Termo através da implementação das 
seguintes atividades: 
A) As verificações do cumprimento serão baseadas principalmente 
na metodologia atual de auditorias sociais realizadas nos 
FORNECEDORES da Inditex e seus TERCEIROS, denominada 
Tested to Wear (a partir de agora, TTW). A TTW foi projetada e 
desenvolvida em conjunto pelo Departamento de Responsabilidade 
Social Corporativa da Inditex (a partir de agora, RSC), com a 
colaboração da International Trade Garment Leather Workers´ 
Federation (a partir de agora, ITGLWF), da Universidade de 
Northumbria (Reino Unido), e do Center for Business and Public 
Sector (Cambridge, Reino Unido). O quadro regulamentar da TTW 
é baseado em: 
1) O Código de Conduta da Inditex; 
2) O Base Code da Ethical Trading Initiative; 
3) Os princípios do Global Compact da ONU; 
4) O programa promovido pela Organização Internacional do 
Trabalho Better Factories Programme; 
5) Os procedimentos do Social Accountability International; e  
6) Os princípios da Global Reporting Initiative. 
B) A metodologia de análise inclui os seguintes testes e 
procedimentos 
realizados nos FORNECEDORES e TERCEIROS: 
1) Visita às instalações; 
2) Realização de entrevistas com funcionários; 
3) Revisão de documentos; 
4) Elaboração de um plano de ação corretivo; e 
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5) Comunicação de resultados, entre outros. 
C) A metodologia de análise priorizará os seguintes aspectos: 
1) Comprovação da existência de contratos de trabalho daqueles 
trabalhadores que prestam serviços de forma subordinada, não 
eventual, remunerada e pessoal, inseridos na cadeia de suprimento 
dos produtos comercializados pela ZARA BRASIL. Os referidos 
trabalhadores deverão estar registrados nas Carteiras de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS), pela empresa que diretamente os 
contratou; 
2) Verificação do pagamento integral dos salários até o 5º dia útil 
do mês subseqüente ao vencido, vedados quaisquer descontos pelo 
empregador, salvo quando resultarem de dispositivos de lei ou de 
Convenção / Acordo Coletivos, e Depósito do FGTS até o dia 7 de 
cada mês e do INSS até o dia 15 de cada mês subseqüente ao 
vencido; 
3) Comprovação do registro correto e permanência no país de 
estrangeiros inseridos nos FORNECEDORES da Inditex e 
TERCEIROS, sejam esses trabalhadores empregados, prestadores 
de serviço ou mesmo meros intermediários na prestação de 
serviços, constando dessa relação a quantidade de trabalhadores 
estrangeiros, a nacionalidade dos trabalhadores e sua situação 
migratória; 
4) Garantia de respeito à jornada de trabalho legal ou sindical 
(acordo ou convenção coletiva de trabalho); 
5) Detecção de qualquer situação de trabalho infantil. É proibido 
trabalho de qualquer pessoa menor de 16 anos, bem como a 
permanência de crianças e adolescentes menores de 16 anos nas 
salas de produção; 
6) Garantia de condições de meio ambiente de trabalho, segurança 
e saúde do trabalhador, em conformidade com as Normas 
Regulamentadoras – NR – aprovadas nos termos do Capítulo V, 
Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Essa obrigação se estende à habitação ou alojamentos de 
trabalhadores e seus familiares, porventura mantidos ou 
fornecidos pelos empregadores, que deverão ser dignos; 
7) Combate à servidão por dívidas e a práticas cerceadoras da 
liberdade de locomoção de trabalhadores; 
8) Verificação do cumprimento integral da Convenção Coletiva da 
Categoria; e 
9) Garantia aos trabalhadores estrangeiros os mesmos direitos 
assegurados a os trabalhadores brasileiros. 
D) A metodologia de análise será aleatória e no formato surpresa, 
isto é, os FORNECEDORES da Inditex e seus TERCEIROS não 
serão previamente comunicados da época e datas da realização do 
processo de verificação descrito. 
E) A metodologia de análise Incluirá análise da capacidade de 
produção dos FORNECEDORES da Inditex e seus TERCEIROS da 
ZARA BRASIL, no seguinte sentido: 
1) As verificações trarão uma análise da capacidade de produção 
de cada FORNECEDOR da Inditex e seus TERCEIROS, que 
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necessariamente deverá incluir o dimensionamento da mão-de-
obra necessária, tendo em vista as disposições de proteção à 
jornada e descansos previstos em lei, bem como a produtividade 
média por trabalhador em face da peça de roupa a ser produzida, 
com os pedidos de peças de vestuário nelas colocados, a fim de se 
evitar as subcontratações não declaradas pelos FORNECEDORES 
ou TERCEIROS. 
2) A ZARA BRASIL não será responsabilizada pela produção 
contemporânea para outras marcas, que comprometa a rotina do 
FORNECEDOR, mas velará nas auditorias por investigar e alertar 
seus FORNECEDORES e TERCEIROS dessa prática, bem como 
ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
3) Incorporação de controles adicionais da produção nas 
instalações produtivas. 
F) As visitas serão efetuadas quando do credenciamento do 
FORNECEDOR e seus TERCEIROS e, no mínimo, uma vez a cada 
seis meses. 
ii.ii. NOTIFICAÇÃO ÀS AUTORIDADES. 
2.2.1. Os relatórios de visitas serão enviados à Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego (doravante, SRTE) e ao 
Ministério Público do Trabalho (Procuradoria do Trabalho no 
Município de Osasco), nos quais se informará a Razão Social, 
CNPJ do FORNECEDOR/TERCEIROS, endereços visitados e 
relato de possíveis desconformidades tanto à legislação trabalhista 
do Brasil como ao Código de Conduta. 
2.2.2. Se no decorrer das visitas se encontrarem estrangeiros com 
situação migratória irregular, uma cópia do plano de 
regularização de permanência no país será encaminhada ao 
Ministério da Justiça visando à regularização. 
2.2.3. A ZARA BRASIL manterá constantemente atualizada a 
relação de todos os seus FORNECEDORES e dos TERCEIROS, 
com informações referentes a) ao endereço, b) CNPJ/CPF. Tal 
relação se manterá para uso do Ministério Público do Trabalho e 
do Ministério do Trabalho e Emprego na verificação de 
cumprimento deste TAC, vedada a divulgação midiática, mantida a 
confidencialidade dessa informação. 
ii.iii. DO ACOMPANHAMENTO DAS VERIFICAÇÕES 
2.3.1. O Programa de Cumprimento do Código de Conduta para 
FORNECEDORES e Fabricantes Externos será executado tanto 
por pessoal interno como externo da ZARA BRASIL. Em todo caso, 
o pessoal designado a tais atividades contará com as seguintes 
capacitações: 
1) Conhecimento da realidade cultural e sócio-laboral do país; 
2) Experiência nos setores têxtil, confecções e calçados, 
3) Experiência na realização de auditorias de situações complexas 
como a liberdade de associação e negociação coletiva, 
discriminação, saúde e segurança, trabalho forçado e trabalho 
infantil entre outros; 
4) Disposição a trabalhar em ONGs locais e sindicatos,  
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5) Conhecimento da língua utilizada predominantemente pelos 
funcionários dos FORNECEDORES e TERCEIROS visitados,  
6) Disposição para ser avaliado periodicamente pela Inditex, e 
7) Manutenção dos mais altos padrões éticos. 
2.3.2. As Autoridades competentes poderão acompanhar, se 
considerarem necessário, as equipes de revisão interna e externa 
nas atividades descritas no Capítulo I deste Termo. 
ii.iv. – DAS PROVIDÊNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS 
RESULTANTES DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA 
2.4.1. Constatadas desconformidades nos FORNECEDORES da 
ZARA BRASIL e em seus TERCEIROS, com base nas auditorias 
realizadas e confrontadas com os aspectos listados neste TAC, 
serão tomadas as seguintes medidas: 
A) Nos casos em que as desconformidades forem constatadas em 
FORNECEDORES da ZARA BRASIL, a ZARA BRASIL e os 
FORNECEDORES em questão adotarão as providências a serem 
tomadas para o saneamento de referidas desconformidades, bem 
como os prazos para a implementação de cada uma das 
providências (doravante chamado “Plano de Ações Corretivas”). 
B) Nos casos em que as desconformidades forem constatadas nos 
TERCEIROS, cada FORNECEDOR da ZARA BRASIL adotará as 
providências de regularização necessárias em face de cada um dos 
TERCEIROS. Caberá à ZARA BRASIL velar pela implementação 
dos Planos de Ações Corretivas. 
C) Os Planos de Ações Corretivas serão remetidos à SRTE e ao 
MPT no prazo de até 30 dias da apuração das irregularidades. 
D) Em qualquer dos casos descritos nas cláusulas anteriores, os 
prazos para a implementação de providências necessárias ao 
saneamento de desconformidades dependerão da gravidade da 
situação detectada e da complexidade do Plano de Ação Corretiva, 
apontadas nos Relatórios de Auditoria. Em qualquer caso, o prazo 
de execução do Plano de Ação Corretiva não será superior a 6 
(seis) meses. 
E) Não comportarão a elaboração dos Planos de Ações Corretivas 
previstos nos parágrafos anteriores desta Cláusula, devendo ser 
saneadas, nos prazos abaixo, pelo FORNECEDOR da ZARA 
BRASIL ou TERCEIRO, sob pena de rescisão imediata do contrato 
de fornecimento, as desconformidades relativas à: 
a) Detecção de qualquer situação de trabalho infantil – prazo de 
regularização: imediato; 
b) Garantia do respeito à jornada de trabalho legal ou sindical 
(acordo ou convenção coletiva de trabalho) – prazo de 
regularização: três dias; 
c) Detecção de condições degradantes de trabalho, como 
habitações inseguras ou indignas, servidão por dívida, 
cerceamento da liberdade de ir e vir de trabalhadores – prazo de 
regularização: imediato, inclusive com encaminhamento de 
trabalhadores a hotéis ou outras moradias, caso a adequação das 
habitações demande tempo. 
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2.4.2. Os FORNECEDORES da ZARA BRASIL e TERCEIROS se 
reportarão 
periodicamente à ZARA BRASIL, com apresentação de evidências 
documentais, tais como, mas não se limitando a, fotocópias de 
documentos (registro em carteira profissional; protocolos de 
pedidos de regularização de imigrantes, etc.) e fotos do ambiente 
de trabalho, o progresso na implementação das medidas 
saneadoras das desconformidades constatadas e apontadas nos 
Relatórios de Auditoria. 
2.4.3. A periodicidade de que trata a cláusula 2.4.2 será: 
a) quinzenal, se o prazo para implementação da ação corretiva for 
de até um mês; 
b) mensal, para prazos superiores a um mês. 
2.4.4. Finalizados os prazos para cumprimento das medidas 
estipuladas nos Planos de Ações Corretivas, o Responsável 
Técnico pela ZARA BRASIL, Sra. Viviane Marrese 
(vivianema@br.inditex.com), encaminhará relatório 
sucintoViviane Marrese (vivianema@br.inditex.com), encaminhará 
relatório sucinto dos resultados obtidos o responsável à SRTE/SP, 
na pessoa do auditor-fiscal Luis Alexandre Faria 
(luis.faria@mte.gov.br) e ao Ministério Público do Trabalho, na 
pessoa do procurador Luiz Carlos Michele Fabre 
(luiz.fabre@mpt.gov.br), podendo-se valer, ainda, de meio postal. 
2.4.5. O FORNECEDOR da ZARA BRASIL que descumprir com os 
prazos estipulados nos Plano de Ações Corretivas, ou/e que falhe 
em descredenciar o TERCEIRO que assim o faça, será 
descredenciado pela ZARA BRASIL. 
2.4.6. O conjunto de mecanismos de auditoria e correção de 
desconformidades estabelecido neste Acordo é independente da 
intervenção legal das SRTE competentes, em relação a situações 
de fraude nos contratos de trabalho comprovadas na cadeia de 
suprimento – FORNECEDORES e TERCEIROS - da ZARA 
BRASIL no Brasil. 
2.5. DA COLABORAÇÃO DOS FORNECEDORES DA ZARA 
BRASIL 
2.5.1. Os FORNECEDORES da ZARA BRASIL no Brasil 
colaborarão ativamente no processo de aperfeiçoamento da cadeia 
de suprimento descrita. 
2.5.2. Tanto o Código como seu Programa de Cumprimento, são 
de implementação obrigatória para os FORNECEDORES da 
ZARA BRASIL e para os seus TERCEIROS. 
2.5.3. O Código que assinam os FORNECEDORES os 
compromete, bem como aos seus TERCEIROS, a: 
Aderir-se e assumir todos os compromissos do Código; 
b) Autorizar a Inditex e/ou TERCEIROS nomeados pela Inditex 
para a execução de inspeções ou auditorias com o objetivo de 
verificar a adequada aplicação do Código. Neste sentido, deverão 
providenciar aos inspetores e/ou auditores os meios adequados e o 
acesso apropriado às instalações e documentação requerida de 
forma a assegurar esta verificação; 
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c) Implementar e manter o Plano de Ações Corretivas uma vez 
constatadas desconformidades conforme apontamentos nos 
Relatórios de Auditoria. 
d) Nomear uma pessoa responsável pela implementação e 
cumprimento do Código. 
e) Divulgar o conteúdo do Código a todos os seus funcionários, 
terceirizados, FORNECEDORES, agentes e trabalhadores que 
estejam envolvidos na cadeia de suprimento para a ZARA BRASIL. 
2.6. DAS GARANTIAS DA ZARA BRASIL 
2.6.1. Na hipótese de irregularidade do trabalhador em 
decorrência de obstáculos alheios à ZARA BRASIL enfrentados no 
processo de regularização (por exemplo, demora de órgãos 
públicos na regularização de documentação e situação migratória 
de trabalhadores), caberá à ZARA BRASIL relatar a situação ao 
Ministério Público do Trabalho, para que cada um possa intervir 
na medida de sua responsabilidade a fim de sanar o problema. 
Nessa hipótese, o FORNECEDOR da ZARA BRASIL somente será 
descredenciado após a tentativa de superação dos obstáculos 
apontados pelos respectivos responsáveis, não recaindo 
responsabilidade sobre a ZARA BRASIL pela manutenção do 
acordo de fornecimento enquanto estiver em curso o procedimento 
de regularização das condições de trabalho. 
2.6.2. Em caso de constatação de desconformidades em 
FORNECEDORES da ZARA BRASIL ou em TERCEIROS que 
ainda não tenham sido submetidos à auditoria descrita no 
parágrafo 5º da Cláusula 1ª, a autoridade competente pela 
fiscalização comunicará o fato à ZARA BRASIL, que se 
responsabilizará, no prazo de 10 dias contados da ciência da 
notificação, a celebrar com o FORNECEDOR o Plano de Ação 
Corretiva. 
2.7. SANÇÕES 
2.7.1. A não implementação de auditorias nos moldes deste TAC 
importará em sanção pecuniária. Identificada a irregularidade de 
FORNECEDOR OU TERCEIRO não auditado, caberá ao 
Ministério Público notificar a ZARA BRASIL para que, no prazo de 
10 (dez) dias do recebimento da notificação, realize as auditorias, 
sob pena de sanção, por auditoria não realizada, de R$ 50.000,00, 
além de multa diária, computada a partir do término do prazo 
concedido, de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 até a sua 
realização. 
As sanções serão colocadas à disposição do Fundo de Emergência 
gerenciado pela instituição CENTRO DE APOIO AO MIGRANTE 
(CAMI) e/ou CENTRO PASTORAL DO MIGRANTE (CPM). 
III. DA RESPONSABILIDADE JURÍDICA  
3.1. Em decorrência do presente Termo, a responsabilidade 
jurídica da ZARA BRASIL fica adstrita a responder, nos termos e 
dentro dos limites deste TAC, por eventuais irregularidades 
cometidas por seus FORNECEDORES e TERCEIROS. Esta 
cláusula não se aplica a reivindicações e questões individuais de 
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trabalhadores quanto a créditos de ordem trabalhista, que poderão 
ser questionadas pelo trabalhador perante a Justiça do trabalho se 
entender pertinente. 
3.2. As hipóteses de constatação de irregularidades nos 
FORNECEDORES diretos ou nos seus TERCEIROS, seja pela SRT 
ou pelo MPT, das obrigações elencadas na cláusula 2.1.6.C 
implicará no desembolso, pela ZARA BRASIL, dos seguintes 
valores: 
1) Para cada FORNECEDOR ou TERCEIRO encontrado em 
situação irregular será feito o aporte de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) para um Fundo de Emergência gerenciado pela 
instituição CENTRO DE APOIO AO MIGRANTE (CAMI) e/ou 
CENTRO PASTORAL DO MIGRANTE (CPM). 
2) Para cada empregado envolvido na situação irregular detectada 
no FORNECEDOR ou TERCEIRO, além do valor descrito no item 
anterior, será feito o aporte, de três vezes o valor do piso salarial 
local e a entrega de uma cesta básica. 
Tal aporte também serão realizados em favor do fundo referido na 
cláusula acima, podendo, a critério do MPT e da SRTE, ser 
diretamente revertido em benefício dos próprios empregados 
envolvidos na situação irregular. 
3) Após o aporte dos valores mencionados nos itens 1 e 2 da 
presente Cláusula, a ZARA não mais será responsabilizada pela 
destinação dos investimentos realizados pela instituição gestora do 
fundo. 
IV. DO INVESTIMENTO SOCIAL 
4. A ZARA fará o Investimento Social mínimo de R$ 3.477.831,22 
em ações preventivas e corretivas no setor, nos moldes e 
parâmetros discriminados no Anexo II, no prazo de dois anos 
contados da assinatura deste instrumento. 
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
5.1. Concordam as partes que ações assumidas e os investimentos 
descritos no Capítulo IV do presente 5.2. Além das ações descritas 
no presente Termo e dos investimentos determinados conforme 
Anexo II, a Zara implementará medidas adicionais de apoio para 
viabilizar o compromisso assumido, descritas nos Anexo III e IV. 
5.3. Fica estabelecido que o cumprimento das ações assumidas no 
presente Termo, é por prazo indeterminado, exceto no que diz 
respeito ao investimento previsto na Cláusula 4. 
5.4. Ao presente TAC aplicam-se as regras jurídicas que tratam do 
grupo econômico e da sucessão de empresas, subsistindo mesmo 
em caso de fusão, cisão, incorporação ou alteração da ZARA 
BRASIL, nos termos do artigo 2, parágrafo 2 e 10 da CLT. 
5.5. As partes convencionam ainda, nos termos do artigo 422 do 
Código Civil, que este termo é firmado sob os princípios da boa-fé 
dos contratantes e assim deve ser interpretado. 
São Paulo, 19 de dezembro de 2011. 
ZARA DO BRASIL 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADOR DO TRABALHO 



294 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO 
DE SÃO PAULO” 

 

14.12 Sentença caso Lojas Marisa. 

 
“87ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO 
TERMO DE AUDIÊNCIA 
Proc. nº 0001875-39.2012.5.02.0087 
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2013, às 15 hs, 
na sala de audiências desta Vara, sob a presidência da MMª. Juíza 
do Trabalho Drª. ANDRÉA GROSSMANN, foram por ordem da 
MMª. Juíza, apregoados os litigantes: MARISA LOJAS S/A, 
reclamante(s) e UNIÃO, reclamada(s). 
Ausentes as partes. 
Conciliação prejudicada. 
Submetido o processo a julgamento, foi proferida a seguinte 
SENTENÇA 
MARISA LOJAS S/A, qualificado nos autos propõe Ação 
Anulatória com Pedido de Antecipação Liminar do Efeitos da 
Tutela Final em face de UNIÃO, afirmando os fatos articulados na 
prefacial. Requer os pedidos descritos às fls. 48/52. Valor da causa 
de R$ 
236.251,45. Junta procuração e documentos. 
Em defesa a ré contesta os pedidos. Requer a improcedência da 
ação. Junta procuração e documentos. Colhidos depoimentos 
depoimentos do preposto e duas testemunhas (fls. 66/67). 
Manifestação à defesa e documentos (fls. 142/151). 
Não havendo outras provas a serem produzidas, encerrada a 
instrução processual. 
Razões finais remissivas pelas partes. 
Inconciliados 
É o relatório 
Decide-se 
Trata-se de Ação Anulatória interposta com 
objetivo de anular os autos de infração números 
15916740, 19757999, 19758413, 19758359, 19757786, 19757867, 
19757875, 19757883, 19758375, 19757956, 19757930, 19757921, 
19757981, 19757964, 19757760, 15916758, 19757832, 19757905, 
19757913, 19757824, 19757808, 19757841, 19757794, 19757891, 
19758332, 19758286, 19758260, 19758006, 19758278, 19758341, 
19758308, 19758383, 19758391, 19758405, 19758316. Aduz que a 
autuação se deu em virtude do fiscal do trabalho declarar que a 
autora mantém trabalhador em condições análogas à de escravo, 
apesar de ser-lhe esclarecido que tais profissionais não eram 
empregados, mas sim terceirizados, os quais prestavam serviços à 
empresa diversa da autora. Invoca a incompetência material da 
fiscalização do trabalho para declaração de vínculo de emprego e 
trabalho escravo, violação aos princípios da legalidade, 
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razoabilidade e proporcionalidade, bem como não preenchimento 
dos requisitos legais para a lavratura dos autos de infração. 
Em defesa, a ré informa que não houve qualquer irregularidade no 
ato praticado, haja vista ter sido realizado por pessoa competente, 
sendo certo que a auditoria-fiscal do trabalho é o órgão preparado 
e equipado para a averiguação do cumprimento das empresas com 
relação aos direitos de seus empregados. 
De fato, a DRT é o órgão competente para proceder a fiscalização 
quanto ao fiel cumprimento da legislação obreira pelas empresas, 
a teor do disposto no artigo 626 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, bem como aplicar-lhes a multa correspondente, caso 
conclua pela existência de violação aos referidos preceitos, nos 
termos do artigo 628 do mesmo instituto legal. 
Ocorre, que referidas conclusões só podem advir do 
descumprimento de direitos expressamente deferidos em lei, porém 
não aqueles pendentes da análise de mérito, fato que vem a ofender 
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do 
direito de petição, consagrados na Constituição Federal (art. 5°, 
LV, LIV e XXXIV, “a”). 
Há que se ponderar que a própria Consolidação das Leis do 
Trabalho que ampara o auto de infração realizado, também prevê 
que não existe vínculo empregatício entre os empregados da 
prestadora de serviços e a tomadora dos serviços daquela (artigos 
2º e 3º). 
Nessa esteira, uma vez alegado pela empresa a existência de 
contrato de prestação de serviços com empresa diversa, a eventual 
fraude contratual e existência de liame laboral somente pode ser 
declarada pela Justiça do Trabalho, na forma prevista nos artigos 
5º, XXXV c/c 114, ambos da Constituição Federal, por intermédio 
de ação individual ou coletiva, interposta por pessoa legitimada. 
Realizada a prova oral de fls. 66/67, o próprio representante da ré 
não soube esclarecer quem dirige o trabalho dos estrangeiros, 
afirmando apenas: 
“... que acha que é o oficinista...”. Ao ser novamente sabatinado 
pela juíza, declarou “... que no local, no dia da fiscalização, não 
havia qualquer empregado registrado pela autora; que não se 
recorda o nome da empresa que fornece o material de trabalho 
para os estrangeiros...”. 
Na mesma esteira, o depoimento da testemunha da ré, a qual 
afirmou: 
“... que a auditoria se deu por uma denúncia do sindicato dos 
costureiros; que ao chegar no local verificaram que a produção 
era direcionada à autora; que isso se verificava pela etiqueta, 
fichas técnicas e peça piloto;... que foram até o fornecedor e lá 
identificaram a totalidade da produção do mesmo para a autora 
através de várias oficinas; que encontraram e-mails identificando 
a produção por gerentes de compras da Marisa Lojas; que 
identificaram dependência de 94% de faturamento do fornecedor 
em relação à autora e com base nesses elementos iniciaram a 
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visita à autora;... que nada foi encontrado em relação à vinda dos 
estrangeiros para o Brasil com a autora...”. 
Observe-se que de tais depoimentos não se constata a existência de 
contrato de trabalho ou prestação de serviços firmado diretamente 
entre os estrangeiros e a empresa autora, mas tão somente o fato 
de que esta se utilizava de empresas terceirizadas para elaboração 
do vestuário destinado à venda em seus estabelecimentos 
comerciais. 
Tal fato, por si só, não caracteriza a responsabilidade direta da 
autora com relação a tais trabalhadores, mesmo porque o contrato 
de trabalho é personalíssimo e, na qualidade de obrigação de 
fazer, só é cabível às partes contratantes. Diante dos depoimentos 
supra citados, poderia se falar em responsabilidade subsidiária da 
autora, a qual se limitaria aos direitos econômicos não satisfeitos 
oportunamente pelo real empregador, isso por ter se beneficiado 
do tempo e das condições físicas dos trabalhadores em decorrência 
do trabalho a ela prestado por intermédio de empresa interposta. 
Nesse sentido, a Súmula 331 do C.TST. 
Eventual nulidade dessa relação jurídica só seria cabível após o 
trânsito em julgado de ação judicial interposta especificamente 
para esse fim, permitindo a todas as partes envolvidas o direito de 
defesa. Sentido contrário feriria os princípios constitucionais da 
ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, da Constituição 
Federal). 
No caso em comento, o fiscal do trabalho extrapolou a sua 
competência de fiscalização ao considerar a relação de 
terceirização como se de emprego fosse, em total afronta à 
legislação laboral, tendo em vista o artigo 442 acima mencionado. 
Isso porque, a atividade de inspeção e fiscalização do trabalho tem 
por finalidade assegurar a efetiva aplicação das normas legais e 
regulamentares disciplinadoras do trabalho, inclusive as 
decorrentes de convenções internacionais ratificadas pelo Brasil e 
de Convenções Coletivas do Trabalho, além dos atos e decisões 
das autoridades competentes em matéria de trabalho. É o que se lê 
no art. 1º do Decreto 55.841/65 – Regulamento da Inspeção do 
Trabalho: 
“O sistema federal de inspeção do trabalho, a cargo do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social, sob a supervisão do Ministro 
de Estado, tem por finalidade assegurar, em todo o território 
nacional, a aplicação das disposições legais e regulamentares, 
incluindo as convenções internacionais ratificadas, dos atos e 
decisões das autoridades competentes e das convenções coletivas 
de trabalho, no que concerne à duração e às condições de 
trabalho bem como à proteção dos trabalhadores no exercício da 
profissão.” 
Por outro lado, busca-se assegurar o cumprimento dessa 
finalidade, com a atribuição de competência não apenas 
preventiva, mas também punitiva aos agentes fiscalizadores, como 
se vê do art. 8º do mesmo Regulamento: 
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“Para a fiel execução da ação fiscal, compete aos Inspetores do 
Trabalho: 
... omissis ... 
q) proceder à lavratura de autos e infração por inobservância de 
disposições legais;” 
Importante relembrar aqui que os agentes fiscalizadores, agentes 
públicos que são, estão adstritos ao princípio da legalidade. A eles 
não se concede vontade própria, mas apenas a vontade da lei. 
Nessa moldura estrita é que se definem os limites de sua 
competência. 
No caso em tela, as autuações lavradas se originaram na falta de 
registro de estrangeiros vinculados a empresas terceirizadas, 
prestadoras de serviços à autora, e nas condições análogas de 
escravo à qual se dispunham, reportadas nos Autos de Infração nº 
15916740 e 19758359 (docs. 203 do vol. I de documentos e 545 do 
volume II, respectivamente), como “admitir ou manter empregado 
sem o registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente” e 
“manter empregado trabalhando sob condições contrárias às 
disposições de proteção ao trabalho” (vale destacar que as demais 
autuações reportadas nos autos estão fundamentadas em referidos 
autos de infração). 
A conclusão do Sr. Fiscal, portanto, demandou que se 
transmudasse a natureza do vínculo jurídico existente entre as 
partes envolvidas e, neste aspecto, envolveu evidente atividade 
jurisdicional, afeta exclusivamente ao Poder Judiciário, e, no caso 
específico, às Varas do Trabalho, mediante provocação dos 
próprios empregados ou de seu Sindicato, ou ainda, no caso dos 
autos, da Procuradoria Regional do Trabalho, mediante a 
instauração de inquérito civil público, instrumento apropriado à 
apuração dos fatos, e, se fosse o caso, da competente Ação Civil 
Pública. 
Veja-se que mesmo o Inquérito Civil Público seria insuficiente à 
finalidade descrita no Auto de Infração aqui questionado, sendo 
necessária a sua confirmação por sentença judicial, admitida 
sempre, em ambas as esferas, a ampla defesa da autora, que, no 
caso concreto, restou gravemente comprometida. 
Da leitura do arrazoado do Sr. Fiscal, apreende-se que emitiu 
verdadeiro juízo de valor sobre a situação fática dos 
trabalhadores, o que refoge totalmente à sua competência, por 
configurar atividade jurisdicional, afeta exclusivamente ao Poder 
Judiciário. 
Não se trata aqui de entrar no mérito das relações de trabalho 
questionadas, nem mesmo o acerto ou desacerto do Sr. Fiscal ao 
declarar serem elas trabalhistas, mas, apenas e unicamente, a sua 
competência para tanto, uma vez que tal conclusão implica a 
desconstituição de situações devidamente formalizadas. 
Há que se ponderar que a atitude tomada, de forma unilateral, 
pelo Sr. Fiscal, que ocasionou na condenação da empresa, não 
pode ser tida por constitucional, por implicar suporte parcial de 
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antecipação de penalidade, o que se admite somente após o 
trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 5°, LVII). É o 
que se impõe da interpretação sistemática do inciso LV acima 
citado, a fim de se garantir aos administrados a ampla defesa dos 
excessos cometidos pela administração Pública. 
Ante o exposto, é de rigor a procedência dos pedidos formulados 
às fls. 52, de modo a declarar nulos os Autos de Infração de 
números 15916740, 19757999, 19758413, 19758359, 19757786, 
19757867, 19757875, 19757883, 19758375, 19757956, 19757930, 
19757921, 19757981, 19757964, 19757760, 15916758, 19757832, 
19757905, 19757913, 19757824, 19757808, 19757841, 19757794, 
19757891, 19758332, 19758286, 19758260, 19758006, 19758278, 
19758341, 19758308, 19758383, 19758391, 19758405, 19758316 
aplicados à autora, bem como indevida a aplicação de multas e 
débitos a eles referentes e sua inscrição na dívida ativa da União. 
Confirma-se, portanto, a tutela antecipada concedida às fls. 58/58-
v.  
Descabem os honorários advocatícios, posto que não preenchidos 
os requisitos da Lei 5584/70. Deferida gratuidade processual ante 
o atestado juntado aos autos nos termos da Lei 7.115/83. 
Isto posto, a 87ª VARA DO TRABALHO de SÃO PAULO, nos 
termos e limites da fundamentação supra, julga PROCEDENTE 
EM PARTE os pedidos formulados por MARISA LOJAS S/A em 
face da UNIÃO para: 
- declarar nulos os Autos de Infração de 
números 15916740, 19757999, 19758413, 19758359, 19757786, 
19757867, 19757875, 19757883, 19758375, 19757956, 19757930, 
19757921, 19757981, 19757964, 19757760, 15916758, 19757832, 
19757905, 19757913, 19757824, 19757808, 19757841, 19757794, 
19757891, 19758332, 19758286, 19758260, 19758006, 19758278, 
19758341, 19758308, 19758383, 19758391, 19758405, 19758316 
aplicados à autora, bem como indevida a aplicação de multas e 
débitos a eles referentes e sua inscrição na dívida ativa da União; 
- confirmar a tutela antecipada concedida às fls. 58/58-v. 
Custas pela ré sobre o valor dado à causa de R$ 236.251,45, no 
importe de R$ 4.725,03, de cujo recolhimento fica isenta nos 
termos do artigo 790-A da CLT. 
Decorrido o prazo legal, subam os autos para reexame necessário 
conforme artigo 475 do CPC. 
Intimem-se. Nada mais. 
ANDRÉA GROSSMANN 
JUÍZA DO TRABALHO” 

 

14.12.1 Acórdão caso Lojas Marisa. 

 
“PROCESSO TRT/SP Nº 0001875-39.2012.5.02.0087 
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RECURSOS “EX OFFICIO”, ORDINÁRIO E ADESIVO 
RECORRENTES: VARA DO TRABALHO, UNIÃO E LOJAS 
MARISA RECORRIDAS: AS PARTES 
ORIGEM: 87ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO 
REDATORA DESIGNADA 
 
AÇÃO ANULATÓRIA. OFICINA DE COSTURA. 
CONTRATO DE FACÇÃO. INVIABILIDADE DA 
DELINEAÇÃO DE FRAUDE NA AUSÊNCIA DE PROVA 
CABAL, NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO, DA 
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE FINALÍSTICA DA 
CONTRATANTE EM PREJUÍZO DOS 
TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS 
DE ESCRAVO.  INSUBSISTÊNCIA DOS AUTOS DE 
INFRAÇÃO.   PROCEDÊNCIA.   Inescapável a posição 
intervencionista do Estado ao se verificar que, apesar do 
aprofundamento da convivência na sociedade 
contemporânea impelir à revitalização de direitos 
fundamentais, a atividade humana em proveito de outrem 
persiste necessitando de significativa carga protetiva, por 
se vislumbrar, ainda hoje, resquícios de inaptidão para 
conferir a almejada dignidade, cabe avaliar, no caso 
concreto, se o denominado contrato de facção não se 
presta apenas à terceirização da mão- de- obra destinada 
à consecução de atividade precípua da contratante.  Logo, 
a delineação do desvirtuamento da natureza de 
fornecimento de produtos acabados ostentada pelo pacto 
mercantil assim formalizado, com vistas à confecção de 
artigos de vestuário, depende, a partir da análise do 
objeto social daquela, da demonstração cabal de 
corresponder à prestação de serviços nos moldes 
repudiados na Súmula nº 331 do Colendo TST, em 
flagrante prejuízo aos integrantes das categorias 
profissionais envolvidas, ainda que vislumbrada a 
hipótese de exploração do trabalho em níveis análogos 
aos dos escravos, situação lamentável que vem 
envolvendo grandes redes varejistas, mas que, 
isoladamente, a partir dos fatos presenciados no momento 
da inspeção, não é suficiente para concluir tratar- se de 
subterfúgio utilizado para mascarar o real l iame jurídico. 
 
Acolho o relatório do voto da Exma. Desembargadora 
Relatora originária, transcrevendo-o a seguir: 
 
 
‘Adoto o relatório da sentença de fls. 160 / 163 , da E. 87 ª 
Vara do Trabalho de São Paulo, proferida pela MM. Juíza 
do Trabalho, Dra. Andréa Grossmann, que julgou 
PROCEDENTE EM PARTE a ação. 
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Embargos de declaração opostos pela autora, Marisa 
Lojas S. A., a f ls. 166 / 168 , julgados improcedentes a f l . 
170. 
Recurso ordinário interposto pela ré, União Federal, a 
fls. 174 / 253 , pretendendo a reforma da r. sentença no que 
se refere à competência dos auditores f iscais para 
lavratura dos autos de infração e consequente revogação 
da tutela antecipada. 
Recurso adesivo apresentado pela autora, Marisa Lojas 
S. A, a fls. 276 / 290 , sustentando irregularidades na 
lavratura dos autos de infração (fora do local de inspeção, 
fora do prazo e sem justificativa - injustificado 
indeferimento de produção de provas - violação aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa); 
insubsistência do AI 019758413 (inexistência de 
discriminação em relação aos trabalhadores - falta de 
amparo legal); insubsistência dos demais autos de 
infração conexos ao AI 015916740, listados na presente 
ação; princípio da consunção - bis in idem; 
impossibilidade de cadastro da autora na “lista suja"; 
inconstitucionalidade - i legalidade e nulidade da portaria 
que instituiu o cadastro; violação da garantia 
constitucional de presunção de inocência e do devido 
processo legal; violação da garantia constitucional da 
legalidade; inexistência de lei que tenha criado ou 
possibilitado a criação do cadastro em exame; violação do 
direito à propriedade, à livre concorrência e à ampla 
defesa; honorários advocatícios. 
Contrarrazões da empresa autora, fls. 255 / 274 ; da União, f ls. 
296 / 331 . 
 
Manifestação do n. Ministério Público do Trabalho, fls. 
333 / 343, pelo conhecimento e provimento ao recurso e à 
remessa de ofício, para julgar improcedentes os pedidos, 
com cassação da tutela antecipada, e conhecimento 
parcial e não provimento ao recurso adesivo da autora. 
Esgotadas as tentativas conciliatórias empreendidas por 
esta Relatora (f ls. 346 / 398), prosseguiu- se com vistas ao 
julgamento do feito.’ 
 
 
V O T O 
 
 
Acompanho a Exma. Desembargadora Relatora na 
conclusão exarada, após a análise dos pressupostos de 
admissibilidade, pelo conhecimento dos recursos 
interpostos pelas partes e reexame necessário, com 
ressalva apenas no tocante à viabilidade da adoção, no 
âmbito dos Tribunais Regionais, da diretriz assentada na 
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Súmula nº 422 do Colendo TST, e demais questões 
preliminares suscitadas, transcrevendo, a seguir, os seus 
fundamentos. 
‘PRELIMINARMENTE  
 
1. Incompetência do Fiscal do Trabalho para 
reconhecimento do  
 
Vinculo de emprego 
 
Invalidar Auto de Infração sob o fundamento de que a 
atuação do Auditor Fiscal estaria adentrando na 
competência reservada à Justiça do Trabalho pelo art. 114 
da Constituição Federal, única competente para declarar 
a existência ou inexistência da relação de emprego, seria 
prestigiar a judicialização dos conflitos, em detrimento do 
poder de polícia da Administração Pública.  Ademais, a 
competência da Justiça do Trabalho não é administrativa, 
mas jurisdicional. 
A Constituição Federal, no art. 21, XXIV, dispõe que 
compete à União, organizar, manter e executar a inspeção 
do trabalho, e a Lei nº 10 . 593, de 06 / 12 / 2002 , que 
dispõe sobre a Carreira de Auditoria- Fiscal do Trabalho, 
estabelece: 
 
 
“Art. 11 . Os ocupantes do cargo de Auditor- Fiscal do Trabalho 
têm por atribuições assegurar, em todo o território nacional: 
I - o cumprimento de disposições legais e regulamentares, 
inclusive as relacionadas à segurança e à medicina do 
trabalho, no âmbito das relações de trabalho e de 
emprego; 
II  - a verificação dos registros em Carteira de Trabalho 
e Previdência Social - CTPS, visando a redução dos 
índices de informalidade; 
III  - a verificação do recolhimento do Fundo de Garantia 
do Tempo  de  Serviço -  FGTS, objetivando maximizar os  
índices de  arrecadação; 
IV - o cumprimento de acordos, convenções e contratos 
coletivos de trabalho celebrados entre empregados e   
empregadores; 
V - o respeito aos acordos, tratados e convenções 
internacionais dos quais o  Brasil seja  signatário; 
VI - a lavratura de auto de apreensão e guarda de 
documentos, materiais, livros e assemelhados, para 
verificação da existência de fraude e irregularidades, 
bem como o exame da contabilidade das empresas, não se 
lhes aplicando o disposto nos arts. 17 e 18 do Código 
Comercial."  ( grifei) 
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Este o  entendimento jurisprudencial: 
 
 
‘AUTO DE INFRAÇÃO. AUDITOR FISCAL DO 
TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. 
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. MULTA. 
POSSIBILIDADE. 
O Regional concluiu que admitir aos fiscais do  trabalho  
poderes  para   declarar  a   fraude  na   forma  de   
contratação,  com  reconhecimento  do   vínculo   de 
emprego, é atribuir poderes jurisdicionais à categoria, 
que detém atividade meramente administrativa. Assim, a 
decisão da Corte Revisora  diverge  do  entendimento  
consubstanciado nesta Corte, segundo o qual o 
descumprimento das normas de proteção ao trabalhador, 
inclusive no que concerne à formalização do  vínculo de  
emprego,  é  atribuição do auditor fiscal do trabalho, o 
qual deve, sob pena de  responsabilidade administrativa, 
autuar o  empregador caso seja verificada alguma   
irregularidade. 
Recurso de  revista conhecido e  provido.’ 
 
Processo:  RR  -   35700- 48 . 2008. 5 . 15. 0120   Data   de   
Julgamento: 25 / 06 / 2014 , Relator Ministro: Emmanoel  Pereira,  
5 ª  Turma,  Data  de  Publicação: DEJT 01 / 07 / 2014 . 
 
‘RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO PELA 
EMPRESA AUTORA. RECURSO DE REVISTA. 
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE  EMPREGO 
POR AUDITOR FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. 
INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A Constituição 
Federal, em  seu art. 21, XXIV, disciplina que compete à 
União, - organizar, manter e executar a inspeção do 
trabalho-, e  o  art. 14, XIX, - c-, da Lei n° 9. 649 / 1998 
determina que compete ao Ministério   do Trabalho e 
Emprego a fiscalização do trabalho, bem como a aplicação  
das  sanções previstas em  normas legais ou  coletivas. 2.  
Por  outro lado, conforme disciplinado pela Lei nº 10 . 
593 / 2002, cabe ao auditor fiscal do trabalho assegurar a 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares de 
natureza trabalhista. 3 .  Por  conseguinte,  conclui- se 
que  o agente de fiscalização é competente para identificar 
a existência de relação de emprego irregular e, 
constatando- a, aplicar as sanções legalmente cabíveis. 
Recurso de embargos conhecido e  não provido.’ 
 
Processo: E- RR -  18800 - 14. 2007 . 5. 15 . 0091  Data  de  
Julgamento: 13 / 02 / 2014 , Relatora Ministra: Dora 
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Maria da Costa, Subseção I Especializada  em  Dissídios 
Individuais, Data de Publicação: DEJT 21 / 02 / 2014 . 
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE  
REVISTA.  AUTO  DE INFRAÇÃO. AÇÃO 
ANULATÓRIA. O Poder Executivo tem a competência e o 
dever de assegurar a fiel execução das leis no País ( art. 84 
, IV, CF), função que realiza, no âmbito juslaborativo, 
entre outras medidas e instituições, mediante a  
competência  explícita  da União para organizar, manter e 
executar a inspeção do trabalho ( art. 21 , XXIV, CF).  O  
Auditor Fiscal do Trabalho, como qualquer autoridade de 
inspeção do Estado ( inspeção do trabalho, inspeção 
fazendária, inspeção sanitária, etc.) tem o  poder e  o  
dever de  examinar   os dados da situação concreta posta  
à  sua  análise, durante  a  inspeção,  verificando se  ali  
há ( ou não) cumprimento ou descumprimento das 
respectivas leis federais imperativas. Na hipótese da  
atuação do  Auditor Fiscal do  Trabalho, este  pode  ( e  
deve) examinar a  presença ( ou não) de relações jurídicas 
enquadradas nas  leis  trabalhistas e  se  estas leis estão ( 
ou  não) sendo cumpridas no caso concreto, aplicando as 
sanções pertinentes, respeitado o  critério da dupla visita. 
Se o empregador mantém trabalhador irregular ofende o 
art. 41 da CLT, referente à obrigatoriedade de mantença 
dos livros de registros de empregados. Desse modo, não se 
pode concordar com a tese exposta pela  Autora  de  não  
caber  à  Auditoria Fiscal Trabalhista decidir sobre a 
existência ou inexistência de relação de emprego e de 
questões dela decorrentes, por ser isso, supostamente, 
exclusivo do  Judiciário Trabalhista,  já que analisar a 
situação fática e realizar seu enquadramento no  Direito  é  
tarefa  de  qualquer órgão fiscalizador do  Estado, em  sua 
atribuição constitucional de  fazer cumprir    as leis do 
País. Não há qualquer restrição na  ordem jurídica quanto 
à  possibilidade de  o  órgão fiscalizador verificar a 
presença dos elementos caracterizadores da relação de  
emprego. No  caso concreto, verifica- se  que  o  Regional 
reformou a  sentença, para declarar  a validade do Auto de 
Infração de número 000101702, ' pois foi  constatado  o  
descumprimento do artigo 41 da CLT e imposta a multa 
nele prevista'. O acórdão regional consignou   que   a   
fiscalização  constatou  a   ilicitude   na   prestação  de   
serviços   de   55 ( cinquenta e cinco) trabalhadores no 
estabelecimento. Nesse aspecto, constitui  múnus  público 
do Auditor Fiscal do Trabalho identificar a presença ( ou 
não) de relações jurídicas enquadradas nas leis 
trabalhistas para, em caso de descumprimento, aplicar as 
sanções cabíveis, máxime porque o auto de infração 
lavrado ostenta presunção de legalidade e veracidade, 
cabendo, então, à Autora comprovar, cabalmente, que o  
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desempenho  das atividades pelos prestadores de serviço 
em seu estabelecimento era legal e regular. Em não 
havendo tal prova nos autos, e diante da ilicitude 
constatada, o  Auto de  Infração  mencionado encontra- se  
respaldado legalmente. Agravo de  instrumento 
desprovido.’ 
( AIRR- 119800 - 08. 2006 . 5. 15 . 0151, RelatorMinistro: 
Mauricio Godinho Delgado, 3 ª  Turma, Data de Publicação: 
DEJT 22 / 06 / 2012 ) 
 
Destarte, reformo a sentença para o fim de reconhecer  a  
competência do Auditor Fiscal do Trabalho  para  a  
lavratura de  Auto  de  Infração fundado em  
descumprimento das normas de  proteção ao  trabalho. 
Sentença reformada. 
 
 
2. Irregularidades na  lavratura dos autos de  infração 
(fora do   local de  inspeção,  fora  do  prazo  e  sem  
justificativa  -  injustificado  indeferimento  de produção de  
provas  -   violação  aos  princípios  do  contraditório  e   
da  ampla  defesa)  -   arguidas no  recurso adesivo da  

autora, Marisa Lojas S. A. 
 
Não há se cogitar de violação ao princípio da ampla  
defesa  e  do devido processo legal , considerando que 
esse direito foi oportunizado e regularmente exercido pela 
autora, Marisa Lojas S/ A, com oitiva de testemunha e 
juntada de documentos, salientando- se que o 
encerramento da instrução processual ocorreu com a  
anuência  das partes ( f ls. 66 / 67 ) . 
Ademais, a  decisão administrativa não vincula a    judicial. 
 
A lavratura dos Autos de Infração fora do local da 
autuação está autorizada pelo § 1 º do art. 629 da CLT, e a 
expressiva quantidade de infrações, o extenso relatório 
quanto às irregularidades ( ex.: docs. 303 / 464 ) , 
explicam, por si só,  a extrapolação do prazo legal de vinte 
e quatro horas, além da impossibilidade decorrente da 
precariedade do local ( art. 7 º ,  I, da Portaria nº 148 / 96 ,  
do MTE). 
Preliminar rejeitada. 
 
 
3. Inépcia recursal -  ausência de  impugnação aos 
fundamentos     da sentença  -   aplicação  da   Súmula   
422/ TST  -   inexistência  de   sucumbência  e   falta   de  
interesse de  agir (arguida nas contrarrazões da  Marisa Lojas  S/ 
A) Rejeito a preliminar de  não  conhecimento, arguida  nas  

contrarrazões da autora, Marisa Lojas S/ A, pois a diretriz da 
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Súmula 422  do  C.  TST  é dirigida aos recursos interpostos para 

o TST, enquanto que  o  recurso ordinário se  submete  ao 

efeito devolutivo em profundidade, previsto no art. 515 , § 1 º , 

do CPC, consoante o entendimento firmado na  Súmula 393 do 

C.  TST, ‘ in  verbis’: 

 
‘393 -  Recurso ordinário. Efeito devolutivo em  
profundidade.    Art. 515, § 1 º , do CPC.  ( Conversão  da  
Orientação  Jurisprudencial  nº  340  da  SDI- 1  -  Res.  
129 / 2005 , DJ 20. 04 . 2005) ( Alterada pela Resolução nº 
169 / 2010 - De JT 19 / 11 / 2010 ) 
O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário,  
que  se extrai do § 1 º do art. 515 do CPC, transfere ao 
Tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da 
defesa , não examinados pela sentença, ainda que não 
renovados em contrarrazões. Não  se  aplica, todavia, ao  
caso de  pedido não  apreciado na  sentença, salvo  a  
hipótese contida no §  3 º  do art. 515 do   CPC. 
O recurso apresenta os fundamentos de fato e  de  direito  
com  base  nos quais a ré, União, pretende a  reforma da  
sentença, em  correspondência com a  previsão  do art.   
514 ,  II, do CPC. 
A sentença confirmou a tutela antecipada concedida a f ls. 
58 / 58 - verso, para sustar  e  proibir a  inclusão do  nome  
da  Autora no  cadastro de  empregadores  até decisão 
final na  presente ação, do que subsiste o  interesse de  
agir da    União. 
Eventuais imperfeições técnicas na fundamentação de 
razões recursais, bem como a renovação das  alegações 
apresentadas na  contestação, igualmente não 
configuram inépcia recursal por ausência de  interesse de    
agir. 
Preliminar rejeitada.’ 
 
MÉRITO:  
 
Divirjo, integralmente, das convicções firmadas pela Exma. 
Desembargadora Relatora originária, para manter a r. sentença, 
pelos seguintes fundamentos. 
 
RECURSO  ORDINÁRIO  DA   UNIÃO  E   RECURSO  
‘EX OFFICIO’  
Da  nulidade  dos  Autos  de  Infração  –   Da  revogação  
da tutela antecipada  
 
O teor dos Autos de Infração jungidos ao processado 
evidencia o quanto a atividade humana em proveito de 
outrem, não obstante confira a sensação de utilidade, 
persiste necessitando de significativa carga protetiva, 
dados os resquícios de inaptidão para conferir a tão 
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almejada  dignidade, ainda hoje, apesar dos movimentos 
históricos de proteção à mão-de-obra. 
A posição intervencionista do Estado é inescapável. O 
aprofundamento da convivência na sociedade 
contemporânea impeliu à revitalização de direitos 
fundamentais, permanentes, inalienáveis,  
irrenunciáveis, visando garantir ao ser  humano o  
respeito ao  seu  direito à  vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, insculpidos em normas 
constitucionais que tem por escopo impor ao Poder 
Público a materialização do conteúdo do princípio da 
dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III). 
Diante desse cenário, importante reforçar que a  
Consolidação das Leis do Trabalho, ao tratar da 
fiscalização, da autuação e da imposição das  multas, no  
Capítulo I, do  Título VII  (artigos 626 a  642), tornou   a 
inspeção do trabalho uma atividade administrativa de 
caráter nacional, dando  aos inspetores, no  exercício do  
poder de  polícia (CTN, artigo 78), a  atribuição de 
penalizar os empregadores que descumprem as  leis   
trabalhistas. 
Tal ‘papel da fiscalização cresce de importância quando 
sabemos que o brasileiro não alcançou ainda aquele 
estágio de  cultura cívica  que o faça ter especial respeito 
pela ordem jurídica e pelo cumprimento da lei. Ainda há  
muito cidadão e  muito empresário supondo que burlar a  
lei, em  vez    de delito, é uma demonstração de 
superioridade ou de inteligência. Estes brasileiros que só 
não avançam o sinal se o guarda estiver presente, ou só 
obedecem à lei se tiverem certeza de que estão  sendo  
observados  pela autoridade repressora, são o tormento 
da cidadania e da paz  social.  E  é  para este que deve 
dirigir-se o  agente da inspeção do trabalho, munido de 
paciência    e firmeza, para ensinar, para compor os  
conflitos e  para reprimir’ (José Alves de Paula, in 
Instituições de Direito do Trabalho, v. 2. 22ª  edição, São  
Paulo:  LTr, 2005, p.  1301). 
Nesse contexto, o objetivo da lei é fazer-se cumprir; não é 
punir, "reprimir e multar" (Lima  Teixeira,  Instituições, 
p.  1307);  "as  funções da inspeção do trabalho são 
repressivas em relação  à  afronta  à  lei, orientadoras das 
partes e aprimoradoras do sistema" (p. 1308). O interesse 
do Estado está em  que as  adequações sejam efetivadas, 
até  porque “a  legislação   do trabalho, sem inspeção, é 
mais um exercício de ética do que uma disciplina social 
obrigatória” (Manuel Alonso Olea, apud Mannrich,  
Inspeção  do Trabalho, São Paulo: LTr, 1991, p.   21). 
E, porque a prevenção prefere à  reparação,  a  revelar  de 
mais valia um sistema de normas práticas e simples de 
serem adaptadas à  constante evolução, objetivando 
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assegurar o direito do trabalhador, as ações de 
fiscalização implementadas pela SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO – SRTE, 
devem sempre ser prestigiadas, contexto em razão do qual 
abstrai-se que detém, sim, competência para, diante dos 
fatos presenciados, alinhavar a  existência de  vinculação 
empregatícia. 
Entretanto, conforme ressaltado na análise da tese de 
irregularidades na  lavratura dos  Autos de  Infração, “ a  
decisão   administrativa não vincula a judicial” 
(tópico 2, da fundamentação do 
votoda Desembargadora Relatora). 
Isso porque, no âmbito da Justiça do Trabalho, para o 

qual, nos moldes dos artigos 800, do CPC, e  5o ,  da  Lei  
nº 6.830/1980, é  direcionada  a pretensão anulatória, 
exige-se, para além da constatação do fato, a  
interpretação sistemática dos dispositivos, a fim de 
avaliar a correção  da punição diante do caso concreto 
(da mihi factum dabo tibi    jus). 
E, norteada por parâmetros valorativos, a  percuciente 
análise do feito evidencia a insuficiência probatória para 
sedimentar a precípua hipótese vislumbrada pelo Auditor 
Fiscal, qual seja, a terceirização fraudulenta de atividade 
finalística da contratante, repudiada na Súmula nº 331 do 
Colendo TST, corolário da contratação por facção, 
conclusão que, vale lembrar, não impedirá, 
eventualmente, sejam, àquela empresa, impingidas 
obrigações, tais quais as assinaladas pelo Órgão 
competente do Ministério do Trabalho  e  Emprego, se 
averiguadas, por exemplo, em ação civil pública, conforme 
bem salientado em primeira  instância. 
Com efeito. As infrações diagnosticadas, incluídas as 
decorrentes de descumprimento de normas imperativas 
previstas na CLT, de proteção à saúde e medicina do 
trabalho, em especial, as relacionadas com exploração do 
trabalhador em níveis análogos aos dos escravos 
(situação lamentável, envolvendo grandes redes varejistas 
de vestuário, reiteradamente veiculada pelos meios de 
comunicação), pressupõem que a autora ostente a 
qualidade de empregadora. 
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Contudo, como o Direito do Trabalho erige-se sobre o 
princípio da primazia da  realidade, os  fatos se  
sobrepõem aos  documentos que  os representam quando 
estes últimos não corresponderem àqueles. E, 
rigorosamente, as irregularidades presenciadas  pela  
Auditoria  Fiscal  carecem de aptidão para autorizar, 
indene de dúvida, tal convicção, como corolário do 
desprezo aos pactos mercantis formalizados, sob  a  
premissa de  corresponderem a  mero subterfúgio 
utilizado para mascarar o  real liame   jurídico. 
Para respaldar a linha de interpretação esposada por esta 
Redatora designada, são destacados os seguintes dados, relativos 
à inspeção, extraídos do voto da Exma. Desembargadora Relatora   
originária: 
 
‘A presente  ação  anulatória  tem  por  finalidade  
desconstituir  35  ( trinta e cinco) Autos de Infração com 
fundamento na constatação de que 18 trabalhadores 
estrangeiros, dentre eles um menor , com 17 anos, 
relacionados no doc. 326, do II vol. do apartado, 
encontravam- se em situação irregular, laborando em 
condições precárias na Oficina de Costura Indústria e 
Comércio GSV Ltda. ME, subcontratada de  Dranys 
Confecções Ltda. 
O Auto de Infração - AI nº 015916740 , lavrado em 09 / 03 
/ 2010 , contém  a   seguinte  ementa:  " admitir  ou  manter  
empregado  sem  o   respectivo  registro  em l ivro, f icha 
ou sistema eletrônico competente", constando do histórico 
que " a autuada  util izou- se de sucessivos ' fornecedores', 
em verdade empresas interpostas, simulando contratos de 
fornecimento de produtos ( roupas), para alocar 
trabalhadores em atividades permanentes e essenciais ao 
seu funcionamento, de forma contínua, com pessoalidade e 
subordinação’ 
 
‘De acordo com a documentação acostada pela recorrente 
( vol. XII  de documentos), em  decorrência de  denúncia 
do  Sindicato das  Costureiras de  São  Paulo,  os 
Auditores Fiscais do Trabalho realizaram inspeção em 18 
/ 02 / 2010 , na Oficina  de Costura Indústria e Comércio 
GSV Ltda. ME , a qual tem como responsável o Sr. Valboa 
Febrero Guzman, e em cujas dependências foram  
encontrados  18  trabalhadores  na atividade de 
costureiros, dos quais 17 ( dezessete) bolivianos e 01 ( um) 
peruano ( doc. 031 - vol.  XII  do  apartado), laborando em  
local  e  em  condições precários, conforme descrito nos 
Autos de  Infração. 
No momento da inspeção, encontrava- se na Oficina de 
Costura Indústria e Comércio GSV Ltda. ME ,  um  
funcionário, o  Sr.  Nilson Peissleir Luna, gerente  da 
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empresa Gerson Cesar de Almeida Confecções ME, que  
também é  preposto da  empresa  Elle  Sete  Confecções 
Ltda. ,  o  qual  informou aos  Srs.  Auditores, que  estava 
na  Oficina a    f im de  verificar e  monitorar o  trabalho 
em nome das empresas Elle Sete Confecções Ltda.     e  
Dranys Confecções Ltda. ,  esta  última, fornecedora 
contratual  da  autora ,  Marisa   Lojas S/ A. Na  referida 
Oficina foram encontradas peças com etiquetas  ‘Marisa’. 
Do relatório da inspeção, elaborado pelo Ministério do 
Trabalho, através do Grupo de Combate à Fraude e à 
Terceirização Irregular,  destaco  o  seguinte  trecho ( 
doc. 020 -  vol. XII): 
‘... O Sr. Nilson informou a esta auditoria que a  empresa  
Marisa Lojas S/ A  efetua inspeção de  qualidade na  
empresa Dranys Confecções Ltda. no  sentido   de 
verificar a adequação das condições de trabalho e que as 
peças são todas enviadas às empresas Gerson Cesar de 
Almeida Confecções Ltda. e Dranys Confecções Ltda., 
após a costura toda ser realizada, a fim de que  sejam  
acabadas,  arrematadas,  revisadas, passadas, 
etiquetadas com o preço final para o consumidor e 
colocadas no cabide para entrega final na sede da 
empresa autuada. As peças, após aprovação da  Marisa 
Lojas S/ A, são então enviadas ao seu Centro de 
Distribuição Marisa, localizado na Rua Xingu,  
Alphaville, Barueri, SP,  onde partem para as  várias lojas 
da  rede."  ( grifei)” 
“Após a inspeção do Ministério do Trabalho na Oficina de 
Costura Indústria e Comércio GSV Ltda. ME no dia 22 / 02 
/ 2010 , foi realizada inspeção na empresa Dranys 
Confecções Ltda.,  onde  foram   encontradas na  ocasião,   
duas funcionárias, e 21 ( vinte um) contratos de prestação 
de serviços de costura firmados com diversos donos de 
oficina de costura bolivianos.” 
“De acordo com a informação prestada pelo sócio da 
Dranys Confecções Ltda., Sr. Daniel da Silva Almeida, e 
conforme docs. 058 / 059 (XII vol.) 94, 57 %  do 
faturamento dessa  empresa provém da  recorrida, 
Marisa Lojas  S/ A .” 
Sem desrespeitar a convicção firmada pela Exma. 
Desembargadora Relatora originária, a situação fática 
apresentada ao Auditor Fiscal não leva, inexoravelmente, à 
prevalência do cenário proposto no Auto de Infração AI  nº 
015916740. 
A evidência da destinação, pela DRANYS CONFECÇÕES 
LTDA., de expressiva quantidade de vestuário à 
comercialização pelas LOJAS MARISA é desprovida de 
eficácia para, isoladamente, levar à conclusão de os 
trabalhadores encontrados na OFICINA DE COSTURA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO GSV LTDA. ME, integrarem a 
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cadeia produtiva da autora, que, por  seu  turno,  dada a 
condição de contratante, em princípio, sequer tinha 
qualquer obrigação direta de inspecionar e assegurar o 
cumprimento da legislação trabalhista pela contratada. 
Ademais disso, sem olvidar que a  celebração de um Termo 
de Compromisso de Ajustamento de Conduta não implica 
remissão de infrações pretéritas, toma relevo a 
verificação de, naquele  noticiado  (TAC  nº 1834/2010), 
concretizado no Procedimento Preparatório de Inquérito 
Civil nº 2294/2012, meses depois da autuação, a ora 
recorrida não ter sido instada a abster-se da utilização de 
contratos de facção, ‘assumindo, dentre outras, a 
obrigação de realizar auditorias privadas nas confecções 
prestadoras de serviços’ não só nos fornecedores 
diretos, denominados ‘Fornecedores Marisa’, alcançando 
os ‘Terceiros’, assim  compreendidos  ‘todos  os 
integrantes da cadeia produtiva dos produtos 
comercializados pela Marisa’, conforme ressalta a d. 

Procuradoria Regional do Trabalho da 2a Região, às fls. 
349/353. 
Destarte, ratifica-se o r. provimento jurisdicional 
primígeno, pela insubsistência dos Autos de Infração. 
Prejudicada a apreciação dos demais aspectos  abordados  
pela recorrente, cessando o  reexame  necessário. 
RECURSO ADESIVO DA  AUTORA  
1. Insubsistência do AI 019758413
 - inexistência de  discriminação  em   relação  
aos  trabalhadores.  Falta  de   amparo  legal  -    2.  
Insubsistência  dos   demais  Autos   de   Infração  
conexos  ao   AI  015916740, listados  na  presente  ação  -   
princípio  da  consunção  –   “bis  in  idem”  -     3. 
Impossibilidade de cadastro da autora 
na "Lista Suja" - inconstitucionalidade,  
ilegalidade  e   nulidade  da   Portaria  que  instituiu   o  
Cadastro (violação da  garantia constitucional de  presunção de  
inocência,   do devido processo legal, da legalidade, e da 
inexistência de lei que tenha criado possibilitado a  criação do 
cadastro em exame -  4. Honorários   advocatícios  
Prejudicada a apreciação dos aspectos  epigrafados, 
abordados no apelo adesivo da autora, diante do 
deliberado  no tópico antecedente. 
ACORDAM os Magistrados da 2ª Turma do  Tribunal 
Regional  do   Trabalho  da   Segunda  Região  em   
CONHECER  dos     recursos, NEGAR PROVIMENTO ao 
ordinário interposto pela UNIÃO e ao ex officio, remanescendo 
prejudicado o adesivo da autora e incólume a r. sentença, de 
conformidade com a  fundamentação do voto da Redatora   
designada. 
MARIANGELA DE CAMPOS ARGENTO MURARO 
Desembargadora Redatora designada. 
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