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RESUMO 

 

SEVERO, F. G. TRABALHO ESCRAVO URBANO CONTEMPORÂNEO NO 
BRASIL: Análise dos mecanismos de repressão e prevenção para a efetivação de direitos 
humanos. 2017. 224f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2017. 
 
 
O presente estudo tem por objetivo traçar um panorama da escravidão contemporânea em 
meio urbano no Brasil, mediante análise dos mecanismos jurídicos de repressão e prevenção, 
e sua efetividade para a consecução dos direitos humanos. Para tanto, será feita uma 
contextualização histórica da escravidão contemporânea no bojo da acumulação capitalista, 
uma abordagem sociológica do papel do direito no combate ao trabalho escravo, e uma 
análise jurídica da prática. Serão apresentadas as condutas que configuram a exploração do 
trabalho escravo contemporâneo no ordenamento jurídico brasileiro e sob a perspectiva 
internacional, com análise dos mecanismos jurídicos de repressão, nas esferas 
administrativa, trabalhista e criminal, à luz de casos concretos paradigmáticos deflagrados 
no âmbito da fiscalização do trabalho. Serão analisados, ainda, mecanismos repressivos de 
natureza econômica aplicáveis em casos de exploração do trabalho em condições de 
escravidão, bem como possíveis medidas jurídicas de prevenção a essa violação de direitos 
humanos enquanto prática de gestão em determinados ramos da atividade econômica, cujos 
arranjos jurídicos envolvem cadeias produtivas globais, sucessivas subcontratações da força 
de trabalho, imigração clandestina, tráfico de pessoas, abuso de situação de vulnerabilidade 
social e econômica e práticas de recrutamento abusivo e fraudulento, em detrimento dos 
direitos humanos. 
 
 
Palavras-chave: Escravidão contemporânea. Repressão. Prevenção. Recrutamento justo. 
Cadeias produtivas globais.  
 

  



 
	
	

 

  



 
	
	

ABSTRACT 

 

SEVERO, F. G. CONTEMPORARY URBAN SLAVE LABOUR IN BRAZIL: Analysis 
of the mechanisms of repression and prevention towards the effectiveness of human rights. 
2017. 224f. Master thesis (Master Degree) – Law School, University of São Paulo, São 
Paulo, 2017. 
 
 
The aim of this study is to outline a panorama of the contemporary urban slavery in Brazil, 
by analysing the legal mechanisms of repression and prevention, and their effectiveness in 
achieving human rights. In order to do so, a historical approach of contemporary slavery in 
the context of capitalist accumulation, a sociological approach of the role of law in the 
struggle against slave labour, and a legal approach of the practice will be made. It will be 
presented by the conducts that configure the exploitation of contemporary slave labour in 
the brazilian legal system and from the international perspective, analysing the legal 
mechanisms of repression, in the administrative, labour and criminal spheres, under 
paradigmatic cases triggered by the labour inspection. It will also be analysed economical 
repressive mechanisms applicable in cases of exploitation of labour in conditions of slavery, 
as well as possible legal measures to prevent this violation of human rights as a management 
practice in certain branches of economic activity, with legal arrangements involving global 
supply chains, successive subcontracting of the workforce, irregular immigration, trafficking 
in persons, abuse of social and economic vulnerability, as well as abusive and fraudulent 
recruitment practices at the expense of human rights. 
 
 
Keywords: Contemporary slavery. Repression. Prevention. Fair recruitment. Global supply 
chains. 
  



 
	
	

  



 
	
	

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................19 

2 O TRABALHO ESCRAVO NA ACUMULAÇÃO CAPITALISTA 

CONTEMPORÂNEA..........................................................................................................27 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA ESCRAVIDÃO NA COLÔNIA, NO IMPÉRIO, 

E A FORMAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL...................................27 

2.1.1 A escravidão juridicamente lícita.................................................................................27 

2.1.2 A formação do mercado de trabalho no Brasil.............................................................33 

2.1.3 O trabalho na sociedade pós-fordista...........................................................................35 

2.2 PROPRIEDADE, LIBERDADE, DIGNIDADE: OS BENS JURÍDICOS 

ENVOLVIDOS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DE ESCRAVIDÃO..........................39 

2.3 A VEDAÇÃO AO TRABALHO ESCRAVO NA PROTEÇÃO INTERNACIONAL 

DOS DIREITOS HUMANOS E SOB A ÓTICA DO SUBDESENVOLVIMENTO...........50 

2.3.1 A evolução do conceito de escravidão contemporânea nos instrumentos de proteção 

internacional de direitos humanos.........................................................................................51 

2.3.2 A exploração do trabalho em condições de escravidão no contexto de 

subdesenvolvimento.............................................................................................................63 

2.4 COMO O CAPITALISMO CONVIVE COM O TRABALHO ESCRAVO NO TEMPO 

E NO ESPAÇO.....................................................................................................................71 

3 O PAPEL DO DIREITO NO COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 

CONTEMPORÂNEO..........................................................................................................83 

3.1 O DIREITO COMO CONDIÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE 

TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.............83 

3.2 A NECESSIDADE DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CONCEITO DE 

ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA................................................................................86 

3.3 INTERVENÇÃO NAS ESTRUTURAS: A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

PARA ALÉM DO DIREITO MERAMENTE COMPENSATÓRIO...................................98 

4 ANÁLISE DOS MECANISMOS DE REPRESSÃO AO TRABALHO ESCRAVO NO 

BRASIL E AVALIAÇÃO DE SUA EFICÁCIA................................................................105 

4.1 O QUE CARACTERIZA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO 

CONTEMPORÂNEO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E COMO SE DÁ 

O ENFORCEMENT............................................................................................................105 

4.1.1 A definição legal do artigo 149 do Código Penal........................................................105 



 
	
	

4.1.2 Indicadores da exploração do trabalho escravo contemporâneo.................................109 

4.2 ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NA ESFERA ADMINISTRATIVA: 

FISCALIZAÇÃO E RESGATE DE TRABALHADORES EM CONDIÇÕES DE 

ESCRAVIDÃO..................................................................................................................111 

4.2.1 O procedimento de fiscalização do trabalho escravo..................................................112 

4.2.1.1 Autuações de empregadores que utilizam mão de obra escrava..............................113 

4.2.1.2 Rescisões indiretas do contrato de trabalho e liberação do seguro-desemprego ao 

trabalhador resgatado..........................................................................................................115 

4.2.2 A prática de inspeção do trabalho por equipe multidisciplinar e a celebração de termo 

de ajustamento de conduta..................................................................................................117 

4.2.3 Panorama das operações de fiscalização de trabalho escravo urbano no 

Brasil..................................................................................................................................119 

4.2.3.1 O caso Zara.............................................................................................................122 

4.2.4 Parcerias institucionais para atuação no combate ao trabalho escravo.......................127 

4.3 A JUSTIÇA DO TRABALHO E A RESPONSABILIZAÇÃO NA CADEIA 

PRODUTIVA.....................................................................................................................132 

4.3.1 Fundamentos da responsabilização trabalhista na cadeia produtiva...........................133 

4.3.1.1 O caso M. Officer....................................................................................................136 

4.4 REPRESSÃO CRIMINAL: O DIREITO PENAL COMO ULTIMA RATIO DO 

DIREITO E SUAS LIMITAÇÕES NO COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO........138 

4.4.1 O posicionamento jurisprudencial da Justiça Federal.................................................139 

4.4.1.1 O posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal..........................142 

4.4.1.2 A evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça..................................143 

4.4.1.3 A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região................................145 

4.4.1.4 A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região................................151 

4.4.1.5 A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.................................152 

4.4.1.6 A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região................................156 

4.4.1.7 A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região..................................156 

4.4.2 O procedimento de repressão na esfera criminal e a reparação do ofendido...............160 

4.4.3 As dificuldades práticas de efetivação de compensação às vítimas de trabalho escravo 

por meio da repressão criminal à luz de casos típicos..........................................................163 

4.5 A REPRESSÃO POR MEIO DE SANÇÕES ECONÔMICAS....................................166 

4.5.1 A inclusão de empregadores na lista suja do trabalho escravo....................................167 



 
	
	

4.5.2 A possibilidade de expropriação de propriedades rurais e urbanas onde for localizada 

a exploração de trabalho escravo.........................................................................................170 

4.5.3 A previsão de cassação da eficácia da inscrição no ICMS de empresas que se utilizem 

direta ou indiretamente da exploração de mão de obra escrava em qualquer etapa da 

produção.............................................................................................................................172 

5 MECANISMOS GLOBAIS DE PREVENÇÃO À ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA 

E SUA APLICABILIDADE À REALIDADE BRASILEIRA...........................................177 

5.1 ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA COMO PRÁTICA DE GESTÃO..................177 

5.2 O EMPODERAMENTO DAS PESSOAS COMO MECANISMO DE PREVENÇÃO 

AO TRABALHO ESCRAVO E À REVITIMIZAÇÃO.....................................................182 

5.2.1 A regularização migratória como mecanismo de prevenção à vulnerabilidade e 

consequente submissão a condições de escravidão.............................................................183 

5.2.2 Direito à renda e à propriedade...................................................................................190 

5.2.3 Ampliação do direito à informação, educação em direitos e acesso à justiça...........194 

5.3 A PREVENÇÃO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL 

SUSTENTÁVEL................................................................................................................197 

5.3.1 Transparência e honestidade no processo de recrutamento........................................198 

5.3.2 Rastreamento e monitoramento das cadeias produtivas globais como mecanismo de 

prevenção às formas intoleráveis de exploração do trabalho...............................................204 

6 CONCLUSÕES...............................................................................................................213 

REFERÊNCIAS.................................................................................................................217 

  



 
	
	

 

  



 
	
	

19 

1 INTRODUÇÃO 

 
A pesquisa versa sobre a exploração do trabalho em condições de escravidão 

contemporânea em meio urbano no Brasil. Pretende-se analisar os mecanismos jurídicos de 

repressão e prevenção utilizados no combate a essa prática, para avaliação de sua eficácia 

no que diz respeito à efetivação de direitos humanos. No primeiro capítulo, no que diz 

respeito ao aspecto histórico, o tema da escravidão será abordado na sua relação com o 

capitalismo, envolvendo evolução histórica e incidência espacial. No segundo, do ponto de 

vista sociológico, será analisado o papel do direito no combate ao trabalho escravo, 

envolvendo possíveis configurações de arranjos institucionais, de modo que o direito exerça 

uma função para além de medidas meramente compensatórias. Por fim, nos dois últimos 

capítulos, serão avaliados os mecanismos jurídicos de repressão e prevenção ao trabalho 

escravo contemporâneo no Brasil, mediante estudo dos casos concretos de operações de 

fiscalização de trabalho escravo em meio urbano, abordagem e leitura crítica dos 

mecanismos atuais de combate ao trabalho escravo enquanto prática de gestão, e propostas 

de influência nessa realidade social por meio do direito. Serão analisados os mecanismos de 

repressão nas esferas administrativa, por meio de ações de fiscalização do trabalho escravo; 

trabalhista, envolvendo responsabilização de empresas ao longo da cadeia produtiva; e 

criminal, com avaliação de eficácia tanto no aspecto da responsabilização do autor do crime 

quanto em relação à devida reparação ao ofendido. 

Em 1995, o Estado brasileiro reconheceu a existência de trabalho escravo em seu 

território, em especial no meio rural, e se comprometeu a combater a prática. Desde então, 

o país passou a adotar uma série de políticas públicas visando ao enfrentamento da 

escravidão contemporânea, tanto do ponto de vista legislativo, com alteração do tipo penal 

que prevê a configuração do crime, em 2003, com reflexos nas decisões judiciais, bem como 

do ponto de vista da fiscalização do trabalho, com aprimoramento das ações de fiscalização 

por equipes multidisciplinares e parcerias interinstitucionais de combate ao trabalho escravo. 

Muito embora o trabalho escravo urbano já tivesse sido constatado em ações criminais desde 

o final da década de 1990, especialmente em oficinas de costura clandestinas que 

empregavam mão de obra de trabalhadores imigrantes indocumentados na capital paulista, 

foi a partir de 2009 que a fiscalização do trabalho passou a identificar, sistematicamente, 

casos de exploração de trabalho escravo em meio urbano, em determinados setores da 

atividade econômica, cujos arranjos jurídicos envolvem fragmentação da cadeia produtiva, 

sucessivas subcontratações da força de trabalho, imigração clandestina, tráfico de pessoas e 
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recrutamento abusivo ou fraudulento, indicando a possibilidade de constatação desse tipo de 

violação de direitos humanos como prática de gestão empresarial. A reincidência dessas 

características comuns nos setores em que tem sido identificada a exploração de trabalho em 

condições de escravidão demonstra que o trabalho escravo em meio urbano não se restringe 

a um problema pontual, que demande apenas a responsabilização subjetiva dos envolvidos, 

mas alcança estruturas jurídicas de modelos adotados para a exploração do trabalho em 

determinadas atividades econômicas, que por sua vez permitem, senão induzem, à 

exploração de trabalho escravo.  

Assim, o trabalho escravo urbano no Brasil decorre, sobretudo, da forma como estão 

estruturadas a atividade econômica, sendo necessária a intervenção nas respectivas estruturas 

jurídicas para que os mecanismos de solução do problema sejam efetivos. Mais do que 

mecanismos tradicionais de combate à exploração do trabalho escravo, que envolvem 

medidas punitivas aos agressores e soluções compensatórias às vítimas, é preciso que o 

direito interfira nos arranjos jurídicos da atividade econômica que permitem esse tipo de 

violação de direitos humanos. 

A violação de direitos humanos decorrente da exploração do trabalho escravo não se 

restringe ao sofrimento individual das vítimas – o que por si só já justifica a importância da 

investigação científica no tema, em busca de soluções mais efetivas no combate ao trabalho 

escravo. Além dos efeitos deletérios da exploração do trabalho escravo na esfera individual 

das vítimas, o uso de mão de obra escrava como prática de gestão afeta a organização do 

trabalho e o desenvolvimento econômico sustentável, que por sua vez é um fator importante 

na efetivação de direitos humanos de toda a sociedade. Isso porque a utilização sistemática 

do trabalho escravo não garante a geração de renda necessária para sustentar o tecido social, 

estabelecendo um padrão de renda baixo.  

Ademais, a escravidão também estanca o desenvolvimento econômico, porque induz 

à competitividade por meio da precarização do trabalho e não por meio do progresso 

tecnológico. A prática prejudica, ainda, a livre concorrência entre as empresas do mesmo 

setor, e até mesmo a concorrência global, ocasionando o fenômeno do dumping social, com 

padrões de desenvolvimento mais baixos e consequente desaquecimento da atividade 

econômica, estímulo ao subdesenvolvimento e aumento do fosso da desigualdade social, que 

por sua vez é uma das causas de outros tipos de violação de direitos humanos. 

A escravidão contemporânea é um problema global, que transcende os limites 

territoriais dos Estados, dificultando a aplicação do direito (enforcement). Também por esse 

motivo, o recurso às medidas meramente compensatórias para solução de problemas de 
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direitos humanos não é eficaz, já que eventual solução paliativa interna, nos limites 

territoriais de um país, pode acarretar revitimização ou o deslocamento do foco desse 

problema para outro lugar, externamente. 

Sendo assim, é preciso investigar o alcance dos mecanismos jurídicos de prevenção 

e repressão ao trabalho escravo urbano existentes no Brasil, analisando características 

comuns dos casos concretos, a partir do que será possível traçar um padrão da violação e 

apresentar propostas de interferência e modificação nas respectivas estruturas jurídicas, 

visando à efetivação de direitos humanos. 

Inicialmente, sob a perspectiva analítica, serão investigados os fatores históricos, 

jurídicos e econômicos que ensejaram as formas contemporâneas de exploração do trabalho 

escravo no Brasil, desde o período colonial. Para esse resgate histórico da escravidão serão 

utilizadas fontes secundárias de pesquisa teórica bibliográfica, a partir dos estudos de Caio 

Prado Jr., Fernando Novais, Luiz Felipe de Alencastro, Charles Ralph Boxer, David Harvey, 

Alexandre de Freitas Barbosa e Ricardo Antunes. 

No intuito de se identificar o que caracteriza a exploração do trabalho em condições 

de escravidão ao longo do tempo, serão analisados os bens jurídicos envolvidos na evolução 

histórica da prática, quais sejam, propriedade, liberdade e dignidade. Para essa análise, serão 

abordadas as teorias liberais e as doutrinas mais recentes a respeito do assunto, com base na 

doutrina de Orlando Patterson, Moses Finley e Kevin Bales. 

Além da evolução do conceito de escravidão ao longo do tempo, serão abordadas as 

normas internacionais dos sistemas de proteção de direitos humanos, as quais serão cotejadas 

com uma leitura cepalina do subdesenvolvimento experimentado na formação do mercado 

de trabalho no Brasil. Para a análise da proteção internacional dos direitos humanos, serão 

utilizadas fontes primárias de pesquisa, com base em tratados internacionais. E, para a 

análise da escravidão urbana contemporânea sob a ótica do subdesenvolvimento, serão 

abordados temas relativos à informalidade do mercado de trabalho, à heterogeneidade, à 

marginalização e à exclusão social, tomando-se como marco teórico a obra de Celso Furtado, 

Francisco de Oliveira, Alejandro Portes, Alexandre de Freitas Barbosa, José Nun e Aníbal 

Quijano. 

 Para concluir o primeiro capítulo, pretende-se analisar, ainda, como o capitalismo 

convive com a escravidão. Para tanto, será analisado o capitalismo em Braudel, com 

abordagem da teoria da segunda escravidão de Dale Tomich, que impulsionou a Revolução 

Industrial nos países do Centro, num contexto de crescimento capitalista. Fazendo um 

paralelo com essa teoria, será apresentada a escravidão contemporânea, que surge como uma 
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nova espécie de escravidão, relacionando-se com a acumulação capitalista atual, de forma 

mais globalizada. 

O segundo capítulo da dissertação tem por escopo a análise do contexto jurídico no 

bojo do qual ocorre a violação de direitos humanos caracterizada pela exploração do trabalho 

em condições de escravidão, para a prevenção da exploração do trabalho escravo, a partir de 

diversas perspectivas, com ênfase nas possibilidades de configurações de arranjos jurídicos 

para além de mecanismos meramente compensatórios.  

Para tanto, inicialmente, será contextualizada a proposta de efetivação de direitos 

humanos a partir de uma abordagem funcional do direito, com base na teoria da função 

promocional do direito de Bobbio. Posteriormente, será desenvolvida a proposta de 

aplicação de uma teoria institucionalista de combate ao trabalho escravo com base nas teorias 

de Direito e Desenvolvimento de Trubek e Tamanaha, e na evolução das teorias do 

institucionalismo econômico (com origem em Veblen e Commons, passando pela 

abordagem neoliberal do neoinstitucionalismo de Douglass North e, atualmente, 

encontrando respaldo na economia política institucionalista de Ha-Joon Chang, Peter Evans 

e Geoffrey Hogdson). Com essa bagagem teórica, será apresentada a teoria do 

institucionalismo jurídico, analisando o papel do Estado na evolução do sistema jurídico bem 

como o papel constitutivo do direito na vida econômica e social, resgatando as primeiras 

teorias do institucionalismo jurídico de Hauriou e Santi Romano e apresentando a nova 

proposta de institucionalismo jurídico desenvolvida por Hodgson, Deakins e Katharina 

Pistor.  

Apesar da insuficiência da mera declaração de direitos para erradicação de uma 

prática violadora de direitos humanos, o primeiro passo para a efetivação desses direitos é a 

consolidação de um discurso jurídico de proteção. Serão abordadas, aqui, as teorias da 

regulação e do novo estruturalismo jurídico propostas por Calixto Salomão Filho. 

Com isso, para além da declaração de direitos, serão analisadas possibilidades de 

influenciar, por meio do direito, as estruturas econômicas e de poder que sustentam ou 

permitem a exploração do trabalho escravo. A pesquisa, nesse ponto, será feita com base nas 

teorias de Amartya Sen (no que diz respeito à ampliação do arcabouço de liberdades 

substantivas e aprimoramento dos resultados abrangentes; capabilities) e de Hodgson (na 

defesa do fortalecimento de instituições para a efetivação de direitos humanos). 

No terceiro e no quarto capítulo, que trazem o aspecto jurídico da dissertação, será 

analisada a eficácia dos mecanismos de prevenção e repressão ao trabalho escravo 

contemporâneo no Brasil. 
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Para tanto, primeiramente, será explicitado o que caracteriza o trabalho escravo – e 

como se dá o enforcement – no ordenamento jurídico brasileiro e sob a perspectiva 

internacional. 

No Brasil, a exploração do trabalho escravo é combatida juridicamente por meio de 

diversas frentes de repressão, nas esferas criminal, trabalhista e administrativa. 

Para reprimir a prática, o Estado brasileiro tem intensificado as auditorias fiscais nos 

últimos vinte anos, inicialmente no meio rural e, desde 2009, também no meio urbano, 

deflagrando operações de fiscalização cada vez mais complexas, com envolvimento de 

vários setores do poder público e da sociedade civil, para responsabilizar os beneficiários 

dessa forma de exploração do trabalho e garantir o mínimo de efetividade na consecução dos 

direitos das vítimas resgatadas. 

No entanto, não obstante a intensificação da fiscalização estatal, é importante 

ressaltar a insuficiência do poder de polícia administrativa para combater a exploração do 

trabalho em condições de escravidão, apenas a partir de denúncias pontuais. Para aumentar 

a efetividade das ações de fiscalização, é preciso lançar mão de mecanismos de fiscalização 

inteligentes, com cruzamento de dados que permitam o rastreamento das cadeias produtivas 

nos ramos da atividade econômica em que costuma ser identificado o uso sistemático de mão 

de obra escravizada. A repressão criminal tradicional, que alcança apenas a pessoa física do 

empregador imediato, por sua vez, também é insuficiente para a prevenção da exploração do 

trabalho escravo e para a efetivação dos direitos humanos das vítimas. E, do ponto de vista 

trabalhista, o modelo de terceirização atualmente existente, assim como o projeto de lei que 

propõe a sua regulamentação, não têm o condão de prevenir o uso indiscriminado de mão de 

obra escravizada ao longo das cadeias produtivas, uma vez que não trazem mecanismos de 

monitoramento da atividade das empresas subcontratadas, restringindo-se a prever, 

genericamente, a responsabilidade trabalhista subsidiária do tomador do serviço.  

A atuação do poder público na esfera administrativa, além da fiscalização 

propriamente dita, com consequente resgate das vítimas da exploração de trabalho escravo, 

acarreta outras sanções de natureza econômica, de inclusão no cadastro dos empregadores 

que tenham submetido trabalhadores à escravidão (a chamada “lista suja” do trabalho 

escravo), conferindo transparência às ações de fiscalização do trabalho; expropriação de 

propriedades urbanas e rurais onde for localizada a exploração de trabalho escravo; e 

cassação da eficácia da inscrição no ICMS de empresas flagradas utilizando mão de obra 

escrava direta ou indiretamente, em qualquer etapa da produção ou comercialização. 
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Por fim, será analisado o instituto da escravidão contemporânea como prática de 

gestão, na linha do pensamento de André Mascarenhas e Joel Quirk. Como a exploração do 

trabalho escravo está relacionada à existência de estruturas econômicas e jurídicas 

deficitárias, é necessário que o Estado reinvente uma forma de atuação, para que o direito 

possa alcançar e influenciar as estruturas que sustentam essa prática, conferindo efetividade 

ao discurso de proteção aos direitos humanos na erradicação do trabalho escravo. Assim, 

serão apresentados mecanismos globais de prevenção à escravidão contemporânea e sua 

aplicabilidade à realidade brasileira, a partir do empoderamento das pessoas, que pode se dar 

desde a provisão de documentação, direito à renda e à propriedade, bem como mediante 

ampliação do direito à informação e acesso à justiça; e do desenvolvimento global 

sustentável, mediante regulação das atividades de recrutamento justo, conferindo-lhe 

transparência e honestidade, e rastreamento de cadeias produtivas globais, mediante 

auditorias sociais privadas associadas a mecanismos de fiscalização inteligentes, com 

cruzamento de dados trabalhistas, fiscais e contábeis, para responsabilização em relação às 

formas intoleráveis de exploração do trabalho ao longo da cadeia produtiva. 

O método utilizado no presente trabalho será hipotético-dedutivo, privilegiando a 

linha crítico-metodológica, na vertente jurídico-sociológica. A presente pesquisa é 

interdisciplinar, uma vez que permeia categorias de diversas áreas do direito – direito do 

trabalho, criminal, internacional, comercial e econômico, além dos direitos humanos – e 

transdisciplinar, envolvendo, além do direito, incursões na história, na sociologia e na 

economia política. 

O método de procedimento específico é, sobretudo, o da pesquisa teórica, com 

material bibliográfico, por meio de livros, artigos, bem como pelo acompanhamento 

jurisprudencial e de relatórios oficiais que contenham dados estatísticos sobre o tema, para 

a investigação exploratória, descritiva e comparativa. A pesquisa teórica foi realizada em 

bibliotecas de universidades, físicas e virtuais, e em órgãos institucionais – o que inclui o 

Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública 

da União, a Comissão Nacional Pela Erradicação do Trabalho escravo, a Organização 

Internacional do Trabalho e a Organização das Nações Unidas. 

Foi realizada também uma pesquisa qualitativa de estudo de casos, a partir de casos 

típicos, mediante acompanhamento dos casos concretos de operações de fiscalização e 

resgate de trabalhadores vítimas de exploração do trabalho escravo em meio urbano, com 

tipos jurídico-prospectivo e jurídico-propositivo de investigação. Foi adotada, também, a 

metodologia qualitativa de estudo de casos para comparação de medidas de repressão ao 
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trabalho escravo em âmbito trabalhista e criminal, a partir da técnica de máxima similaridade 

e diferentes resultados – most similar different outcomes (DE MEUR; BURSENS; 

GOTTCHEINER, 2006). Por fim, para análise dos julgados da Justiça Federal, foi utilizada 

metodologia quantitativa e estatística, com o objetivo de trazer um panorama da repressão 

ao trabalho escravo no Brasil no âmbito do processo criminal, além de metodologia 

qualitativa de classificação entre casos típicos, influentes, desviantes e isolados 

(SEAWRIGHT; GERRING, 2008), para análise da efetividade das decisões judiciais em 

relação às vítimas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A escravidão, na sua acepção contemporânea, caracteriza-se por ser econômica, 

globalizada e juridicamente ilícita, configurando violação à dignidade humana. 

A escravidão colonial foi um dos pilares da colonização brasileira, que tinha por 

escopo o escoamento do excedente em prol do desenvolvimento capitalista no Centro, em 

detrimento do desenvolvimento das forças produtivas locais – lembrando que o Estado é o 

espaço privilegiado de atuação do capital, do ponto de vista da canalização do excedente. O 

modelo desempenhou, assim, um papel importante na perpetuação da nossa condição de 

subdesenvolvimento por muitos séculos. Até 1850, era a escravidão que permitia o 

engajamento da Colônia com a economia-mundo capitalista europeia, numa relação 

absolutamente assimétrica, em benefício exclusivo do Centro. 

Nessa época, no Centro da economia-mundo europeia, o capitalismo florescia, com 

fortalecimento do trabalho assalariado, à custa do trabalho escravo da periferia, provedora 

de matérias-primas para impulsionar a Revolução Industrial, o que se denominou segunda 

escravidão. 

Mesmo com o fim do escravismo, enquanto modelo institucionalizado de relações de 

produção, e com as transformações econômicas vivenciadas no mundo na segunda metade 

do século XIX, com o fim do ciclo de hegemonia britânica e o consequente início de sua 

etapa de financeirização, o Brasil não se desvencilhou do seu passado colonial, mantendo 

estruturas de trabalho assentadas, senão no escravismo, em modelos semelhantes, como o 

trabalho servil, sem o fortalecimento de classes sociais que pudessem alavancar um 

desenvolvimento brasileiro independente dos interesses externos. 

A hegemonia capitalista no Centro, onde capitalismo e mercado convergiam, não foi 

nenhum óbice à manutenção de formas de superexploração do trabalho nas periferias, 

coexistindo com uma economia capitalista, não necessariamente em compasso com as 

economias de mercado local. Passados dois séculos depois que o Brasil se tornou um Estado 

Soberano e livre para interagir com as economias-mundo capitalistas, formas de trabalho 

extremamente precarizado, com absoluta restrição de liberdade e dignidade humana, ainda 

são encontradas em determinados setores da vida econômica, em benefício do capitalismo. 

Não existe um determinismo político ou econômico forjado a partir de certas escolhas 

de arranjos de estruturas jurídico-institucionais. Assim como o capitalismo não enseja, 

necessariamente, economia de mercado e livre concorrência, o regime democrático e o 
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sistema de produção capitalista tampouco implicam, necessariamente, desenvolvimento 

econômico e efetivação de direitos humanos. É sempre possível repensar os arranjos 

jurídicos de uma sociedade, principalmente se as estruturas vigentes permitem ou facilitam 

a violação de direitos humanos, como é o que acontece com a exploração do trabalho escravo 

como mecanismo de gestão de negócios em determinados ramos da atividade econômica. 

Para que o direito, na sua função promocional, desempenhe algum papel no 

enfrentamento ao trabalho escravo, é preciso pensar em como as instituições podem 

promover o desenvolvimento social sustentável, e como o direito pode servir para mudar 

comportamentos e influenciar nas estruturas que sustentam violações de direitos humanos.  

As instituições, além de restringir comportamentos, são também constitutivas da realidade 

social. Se as instituições possuem tanto a função de restringir (constraining) quanto de 

viabilizar comportamentos (enabling), elas podem ser utilizadas para determinada função. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado para o objeto de estudo, focado na efetivação 

de direitos humanos, em especial no enfrentamento ao trabalho escravo. Para alcançar esse 

grau de desenvolvimento social, o direito pode ser fundamental para estabelecer uma 

moldura efetiva de prevenção a esse tipo de exploração, por meio da evolução institucional. 

A exploração do trabalho escravo urbano contemporâneo no Brasil envolve cadeias 

produtivas globais, em que a produção é fragmentada, sem a devida regulação da atividade 

econômica de recrutamento ou de monitoramento da execução do trabalho nas empresas 

subcontratadas. É recorrente o uso de mão de obra migrante, muitas vezes em contexto de 

tráfico de pessoas, que se colocam nessa situação em razão da extrema vulnerabilidade social 

vivenciada nos locais de origem. 

As parcerias institucionais que permitem atuações coordenadas no combate ao 

trabalho escravo têm se mostrado mais efetivas, dada a complexidade dos casos concretos. 

Do ponto de vista da repressão trabalhista por meio de atuação administrativa, as 

medidas que apresentam mais resultados no que tange à compensação às vítimas são as 

inspeções do trabalho realizadas por equipe multidisciplinar, que estão entre as chamadas 

boas práticas replicadas internacionalmente.  

A repressão trabalhista judicial, no entanto, apesar de ser mais efetiva do ponto de 

vista da compensação à vítima se comparada à repressão criminal, tem resultados incertos, 

diante da ausência de normatização clara a respeito da terceirização no Brasil, bem como da 

falta de internalização do conceito de escravidão contemporânea. Processualmente, medidas 

de tutela coletiva alcançam maior efetividade que as de tutela individual, em razão das regras 

do processo do trabalho, que não favorecem a situação das vítimas de trabalho escravo. 
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Do ponto de vista da repressão criminal, verifica-se a pouca efetividade no que diz 

respeito à efetivação dos direitos das vítimas, seja em razão dos limites da responsabilização 

criminal no ordenamento jurídico brasileiro, restritos à condenação da pessoa física do 

empregador, seja em razão da banalização e naturalização da exploração do trabalho escravo 

em determinadas localidades, reforçando o ciclo vicioso da desigualdade social. 

A repressão ao trabalho escravo no Brasil também se dá por meio de sanções de 

natureza econômica, não judiciais, que apresentam alto potencial de efetividade.  

Uma delas é a inclusão do nome no cadastro de empregadores que utilizam mão de 

obra escrava – a chamada lista suja do trabalho escravo – que atinge a cadeia produtiva, 

repercutindo nas relações comerciais das empresas que se beneficiam da prática, nos 

investimentos que recebe e na sua reputação, com efeitos perante o consumo consciente. 

Apesar de considerada boa prática pela comunidade internacional, grande parte do setor 

privado brasileiro ainda se posiciona contra o cadastro, enfraquecendo o mecanismo perante 

o poder público. 

Outro mecanismo de sanção econômica é a expropriação de propriedades onde for 

localizado trabalho escravo, hipótese prevista pela EC 81/2014, ainda pendente de 

regulamentação. Esse tipo de sanção está em consonância com diretriz internacional prevista 

na Recomendação 203 da OIT, adotada em 2014, quando da aprovação do Protocolo à 

Convenção 29, que sugere medidas de confisco, inclusive em face de pessoas jurídicas. A 

expropriação de bens, além do caráter repressivo, também resulta em empoderamento das 

pessoas, uma vez que as propriedades expropriadas devem ser destinadas à reforma agrária 

e a programas de habitação popular. No entanto, a aplicabilidade da norma constitucional é 

de eficácia limitada e sua efetividade depende da aprovação de lei que a regulamente; o 

projeto de lei em tramitação nesse sentido – PLS 432/2013 – contém previsão de restrição 

do conceito de trabalho escravo atualmente vigente no Brasil, abarcando apenas hipóteses 

de violação da liberdade de ir e vir. 

Uma solução legislativa inovadora que atinge o poder econômico foi a aprovação de 

leis estaduais, a partir de 2013, em alguns estados da federação, que preveem a cassação 

temporária da eficácia da inscrição no ICMS de empresas que utilizam mão de obra escrava 

em qualquer das etapas da sua produção ou comercialização, em que pese não haja registro 

de sua efetivação em nenhum caso concreto, até o momento. 

Os mecanismos de prevenção ao trabalho escravo, por sua vez, envolvem, de um 

lado, o empoderamento das pessoas, aumentando o seu conjunto de capacidades individuais 
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e a sua liberdade substancial, bem como a regulação da atividade econômica com o objetivo 

de alcançar o desenvolvimento global sustentável. 

Do ponto de vista do empoderamento das pessoas, considerando que a principal causa 

da escravidão contemporânea é a vulnerabilidade social, foram sistematizados três tipos de 

mecanismos: a garantia de documentação e, no caso de trabalhadores migrantes provenientes 

de outros países, a regularização migratória; a ampliação do direito à renda e à propriedade, 

por meio de programas como o seguro-desemprego, o bolsa família, a liberação do PIS e do 

FGTS, a reforma agrária e o incentivo à habitação popular; e a ampliação do direito à 

informação, educação em direitos e acesso à justiça. 

Para que o desenvolvimento seja sustentável, a prevenção ao trabalho escravo passa 

pela regulação da atividade de recrutamento, bem como do monitoramento e 

responsabilização ao longo de cadeias produtivas globais. 

A atividade de recrutamento pode ser feita por meio de agências formais ou informais 

de emprego, através de pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos. O modelo 

jurídico atualmente vigente no Brasil, que exige que a atividade seja formalmente registrada, 

faz com que grande parte do recrutamento se dê informalmente, por meio de redes de contato 

pessoais ou por aliciadores, que podem se revelar abusivos ou fraudulentos, ensejando 

tráfico de pessoas e exploração do trabalho escravo. Para garantir transparência e 

honestidade no processo de recrutamento, é preciso que essa atividade seja regulada.  

Por fim, outro mecanismo de prevenção ao trabalho escravo envolve rastreamento e 

monitoramento ao longo das cadeias produtivas, com ações corretivas e responsabilização 

se identificadas formas intoleráveis de exploração do trabalho. Medidas de auditorias sociais 

privadas devem estar associadas ao desenvolvimento de fiscalização por meio de auditorias 

públicas inteligentes, com cooperação técnica para cruzamento de informações trabalhistas, 

fiscais e contábeis. A transparência na cadeia produtiva pode incentivar o consumo 

consciente e, por conseguinte, o compliance por parte de grandes empresas, corroborando a 

erradicação do trabalho escravo. 
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