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RESUMO 

 

 

O presente trabalho buscou expor os principais aspectos do trabalho análogo ao de 
escravo na contemporaneidade brasileira, a partir de um resgate histórico e 
buscando avaliar seus conceitos e requisitos para caracterização. As legislações 
internacionais e nacionais foram esquadrinhadas com o fito de sustentar as 
argumentações, bem como para elucidar sobre os esforços no combate à prática 
deste tipo de exploração.  
O aporte teórico e documental disponível em sítios oficiais na internet permitiram a 
fundamentação crítica e obtenção de informações sobre o trabalho escravo. Apesar 
de estes dados serem gerais, não especificando somente o setor têxtil, permitiu 
elucidar a gravidade do problema e a atualidade do tema, que perdura em pleno 
século XXI. Verifica-se que a complexidade da cadeia produtiva do setor de 
vestuário e a terceirização da produção facilitam a ocorrência de fraudes à 
legislação trabalhista, pois dificulta a fiscalização, além de afastar a 
responsabilidade trabalhista das empresas tomadoras de serviço, geralmente 
detentoras de grandes marcas varejistas. Apesar das dificuldades, a fiscalização 
vem avançando, com a descoberta de inúmeros casos de trabalhos degradantes em 
confecções, tomando-se como ilustração o caso da marca Zara, que se utiliza deste 
tipo de exploração como modo de produção e modelo de negócio. Finalmente, faz-
se um levantamento das políticas adotadas como esforço para a erradicação do 
trabalho análogo ao escravo no Brasil, com a verificação de melhoria nas 
estatísticas feitas pelos órgãos fiscalizatórios. Em questão aos aspectos 
metodológicos, as proposições são estudadas através de pesquisa bibliográfica, 
mediante esclarecimentos baseados em trabalhos publicados sob a forma de livros, 
revistas, artigos em periódicos, reportagens feitas pela imprensa escrita e dados 
postos à disposição em sítios governamentais e de ONGs, publicados na Internet, 
que abordem o tema em análise.  
 
 
Palavras-chave: Moda. Trabalho análogo ao escravo. Caso Zara. Indústria da 
moda. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O presente estudo tem como objeto analisar o chamado trabalho análogo ao de 

escravo na indústria da moda. O enfoque principal é dado na proteção aos direitos 

fundamentais dos trabalhadores, derivados especialmente do princípio da dignidade 

da pessoa humana e demais princípios norteadores do Direito do Trabalho. 

Há longa data o trabalho análogo ao escravo vem sendo combatido através de 

esforços internacionais, por meio de acordos e convenções, e implementada 

internamente com uma legislação rigorosa, inclusive com a proteção do Direito 

Penal no artigo 149 de seu código. 

Embora passado mais de um século da assinatura da Lei Áurea, que em 1888 

decretou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sob outra, esta grave 

violação de direitos ainda se faz presente, agora com novos arranjos, agora sob a 

alcunha de trabalho análogo à condição de escravo. 

Esta nova conformação de abuso não se dá unicamente pela privação de liberdade. 

A escravidão também se revela pela realização do trabalho em condições 

degradantes, seja pelo ambiente inadequado e perigoso, pelo exercício de trabalho 

forçado, por jornadas excessivas e desrespeito a direitos trabalhistas, entre tantos 

outros desrespeitos aos direitos básicos do ser humano. Também se destaca o fato 

de a maioria dos trabalhadores explorados serem estrangeiros sul americanos 

aliciados em seus países de origem e alojados no próprio local de trabalho, com 

famílias inteiras, inclusive crianças. 

Analisados conceitos e características do trabalho escravo, inclusive com avanços e 

regressos legislativos, neste caso trazidos pela Portaria Interministerial nº 1.129 de 

2017, que trazia nova definição de trabalho análogo ao escravo para fins de 

concessão de seguro-desemprego, causando enorme polêmica e vigorosas reações 

de juristas, passou-se a especificar a utilização da exploração da mão de obra 

escrava no mundo da moda. 
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A atualização da “Lista Suja” aponta que na indústria têxtil as fiscalizações 

encontram com frequência indesejada o uso desse tipo de mão de obra. Esta 

incidência é explicada pelo fato de a cadeia produtiva do setor têxtil ser bastante 

intrincada, muito especializada, com frequente utilização de terceirização de mão de 

obra, o que dificulta a fiscalização, a identificação do responsável pelos débitos 

trabalhistas e distanciamento do tomador dos serviços do trabalhador submetido a 

condições degradantes.  

Neste cenário, várias são as empresas varejistas de vestuário envolvidas na 

contratação de oficinas de costura que empregam mão de obra em condições 

análogas às de escravo, sendo a mais emblemática a autuação da empresa Zara, 

por ter sido sentenciada e condenada pela responsabilização trabalhista, bem como 

pelas reincidentes denúncias ao redor do mundo, que evidenciam ser esta prática 

adotada pela empresa como modelo de negócios, ou seja, para a maximização de 

seus lucros, a marca Zara coaduna e inclusive fomenta a utilização de mão de obra 

em condições degradantes. 

Por fim, o trabalho aponta as ações de combate ao trabalho escravo no nível 

internacional e nacional, com a identificação de políticas públicas e apontando os 

bons resultados obtidos com a implementação dos Planos Nacionais de Erradicação 

ao Trabalho Escravo. 

O interesse por compreender a incidência do trabalho análogo à condição de 

escravo no Brasil implica numa análise metodológica dedutiva, com a observação de 

dados estatísticos e pesquisas documentais e bibliográficas. Destacamos que as 

principais ocorrências de flagrância deste ilícito foram noticiadas no Estado de São 

Paulo, local onde se concentram a maioria destas oficinas fornecedoras de peças de 

vestuário. 
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CAPÍTULO 11 - A MODA 

 

 

1.1. Conceituação e Evolução Histórica 
 

 

A moda busca a inovação nas vestimentas, a tradução da cultura dos povos através 

do seu modo de vestir. A indústria da moda está sempre à busca do novo, está em 

constantemente modificação, se movimentando o tempo todo, e gira a sociedade 

capitalista, se recriando no mercado continuamente, mesmo que o vestuário não 

seja totalmente original.  

Segundo a professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, Sandra Regina 

Rech (2002), a moda pode ser definida como: 

Classifica-se produto de moda como qualquer elemento ou serviço que 
combine as propriedades de criação, qualidade, ergonomia aparência e 
preço a começar pela aspiração do segmento de mercado ao qual o produto 
se reserva

2
. 

Com origem na Pré-História, as vestes que no início eram feitas de folhas, pele e 

tecidos somente para cobrir o corpo, começaram a se aperfeiçoar de acordo com as 

culturas, classes sociais, sexo e gosto, com o propósito também de enfeitar. São 

variados os fatores que provocaram a vestir o que vestimos hoje.  

A moda, como padrão de comportamento e estilo, surge a partir da Idade Média, e 

neste período foi se difundindo, acarretando até em leis que regulamentavam e 

puniam certas classes sociais ao usarem certos tipos de cores e tecidos que 

somente os nobres poderiam usar; tendo as roupas os objetivos de diferenciar as 

classes sociais.  

Com o Renascimento Europeu, entre o século XIV e o fim do século XVI, e o 

rompimento da estrutura medieval, onde ocorreu a revalorização da sociedade na 

política, economia, religião e cultura, acarretando grande valorização destes direitos. 

                                            
1
 Fashion Law é a área do Direito a envolver de modo amplo o design e a criação dos estilistas, 

incluindo todas as questões referentes a vestuário e objetos relacionados, as quais compõem o 
universo da Moda. 
2
 Disponível em: tcc.ub.ufsc.br/Economia292125, acessado em 15/10/2017. 
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Os burgueses, não sendo considerados nobres e nem pobres, começaram a copiar 

modelos e estilos de roupas, dando início a um longo trabalho criativo para os 

alfaiates manterem a diferença entre os burgueses e os nobres, a pedido destes 

últimos. 

Com a substituição dos equipamentos pelo maquinário, que ocorreu na Revolução 

Industrial, entre 1601 a 1700, na Inglaterra, e se espalhou posteriormente por todo o 

hemisfério norte em meados dos séculos XIX e o início do XX, transformando 

diversos países, os mais pobres passaram a ter condições de comprar suas roupas3. 

Na década de 1900, após esta revolução as vestes eram feitas por artesões 

exclusivamente para os nobres, de altíssima qualidade e grande luxo, o que os 

diferenciaria dos demais consumidores de peças fabricadas em escala, pois o 

processo de democratização continuou seu curso. 

No advento da Primeira Guerra Mundial, com a nova demanda de trabalhadores 

realizando o trabalho pesado em indústrias de transformação, os homens passam 

então a usar vestes um pouco mais práticas, deixando a costura mais fácil e comum, 

aumentando o número de artesões e comerciantes. Até este momento histórico, a 

moda era ditada como uma tendência prática e útil aos seus usuários. 

Em 1930 durante a Grande Depressão4, crise econômica ocorrida na década de 

1929 e 1930, para buscar economia as pessoas optavam por customizar e reutilizar 

as vestes do que comprar uma peça nova de roupa. 

A recessão teve o seu fim, e na Segunda Guerra Mundial as mulheres começaram a 

trabalhar fora, fazendo com que o mercado consumidor girasse cada vez mais veloz 

com aumento do poder aquisitivo. O aumento do consumo criou um novo fenômeno, 

no qual as pessoas já não tinham como parâmetro para suas escolhas a 

necessidade ou a condição financeira, mas gozavam de maior liberdade de 

                                            
3

 Disponível em http://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/o-surgimento-moda, acessado em 
10/10/2017 
4
 A crise econômica desencadeada a partir de 1929, quando da quebra da Bolsa de Valores de Nova 

Iorque, reflete a crise mais geral do capitalismo liberal e da democracia liberal. No período entre 
guerras (1919 -- 39), a economia procurou encontrar caminhos para sua recuperação, a partir do 
liberalismo de Estado, ao mesmo tempo em que consolidava-se o capitalismo monopolista. Mesmo 
nos EUA, as leis anti-trustes perdiam o efeito e grandes empresas -- industriais e bancárias -- 
tomavam conta do cenário econômico, protegidas pela política não intervencionista adotada 
principalmente a partir de 1921. 
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consumo, tornando os bens cada vez mais descartáveis ante a urgência e a 

regularidade no consumo. 

Na década de 1945 a moda fica acessível, com um processo começado com o fim 

da Segunda Grande Guerra, quando houve a bipolarização mundial, em dois 

patamares, político e militar, refletindo não só nos países Latinos Americanos, como 

também no Brasil, que sofreu forte influência a cultura Norte Americana. Esse 

aculturamento foi reforçado pelos ditames da moda.  

E este padrão de cultura e consumo norte-americanos pressionaram o mercado da 

moda, que se profissionalizou e se especializou até se tornar o que hoje chamamos 

a indústria da moda, ou mundo fashion. 

A moda, portanto, é um fenômeno sociocultural ligada a um determinado tempo, 

ambiente, sociedade e economia. Ela é passageira e simplesmente mutável, 

interligada a uma quase infinita cadeia de atividades produtivas, gerando novidades, 

objetivando a satisfação do consumidor, que passa a ser cronicamente estimulado 

por este fluxo constante de mudança. 

Neste contexto não podemos limitar o conceito de moda como apenas sendo 

confecção de roupas. Acompanha este termo uma série de eventos que não são 

meramente associados a roupas, mas que pode-se distinguir como “moda”, sendo 

muito amplo o termo, como, por exemplo, decoração, design de automóveis, 

comportamento. 

Hoje, a moda é responsável pela movimentação de bilhões de dólares em todo o 

mundo, e pela geração de milhares de postos de trabalho, somente no Brasil. Além 

disso, sustenta uma longa cadeia produtiva, e participa de forma significativa no PIB 

nacional. Isso demonstra que a moda não pode mais ser considerada supérflua, pois 

independente do significado que ela possua para cada indivíduo, são inúmeros os 

segmentos que com ela interagem. 
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CAPÍTULO 2- TRABALHO ESCRAVO 

 

 

O trabalho escravo sempre existiu em diversas partes do mundo, porém este 

sistema de produção foi abolido em 1888 no Brasil, com a promulgação da lei Áurea. 

Contudo, devido a complexidade desta sombria forma de exploração, ela ainda pode 

ser encontrada pontualmente, na forma de trabalho análogo ao escravo. 

Nesta senda, o trabalho escravo obstava da liberdade, onde os escravos não 

detinham liberdade do seu corpo, nem direito de locomoção, no qual eram 

submetidos a castigos. No Brasil contemporâneo, portanto, quando se fala em 

trabalho escravo pode se relacionar com o trabalho análogo ao escravo, por reduzi-

lo a condições degradantes, sendo cerceado do trabalhador a possibilidade de 

modificar tal situação, em que é violada sua vontade, por meio de coação física ou 

moral, não sendo respeitada a dignidade do trabalhador. 

Mais correta, portanto, é a referirmos a esta condição como trabalho análogo ao 

escravo, por ter sido o trabalho escravo, propriamente dito, extinto no Brasil desde o 

final do século XIX. 

 

 

2.1. Escravidão: Conceito e Evolução Histórica  
 

 

A escravidão sempre ocorreu, desde os tempos mais remotos da história humana, 

como consequência da derrota em guerras ou conflitos, quando o vencedor 

subjugava o vencido, impondo-lhe a escravidão, quando lhe poupava a vida.  

No período denominado pré-homérico na Grécia antiga, por volta do século VII a.C, 

na antiguidade clássica ocidental, haviam diferentes grupos sociais, bem definidos, 

provocando uma imensa desigualdade entre comerciantes ricos e pequenos 

agricultores, que não conseguiam produzir para o seu sustento e de sua família, 
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endividando-se, aumentando desde modo o índice de pessoas que passa então a se 

tornaram escravos para saldar suas dívidas. 

Neste contexto, enquanto se consolidava a democracia grega, era assegurada a 

liberdade a todos os cidadãos, já que todos exerciam direitos políticos, com exceção 

dos escravos, e dos gregos que não fossem atenienses nativos.  

Na idade média, marcada por uma sociedade feudal, os escravos e sua família, 

eram servos, pois pertenciam ao feudo, e mesmo se a terra fosse transferida para 

outro senhor feudal, ainda assim os servos permaneciam a terra, onde permaneciam 

até morrer, servindo o senhor feudal e trabalhando para pagar os impostos feudais. 

A servidão declina por volta do século X ao XV, ocasionando a crise do sec. XIV na 

Europa, passando a proporcionar aos servos, o poder de compra de seus senhores 

feudais os lotes e terras, ficando assim livres, podendo deixar de fazer as suas 

obrigações. Esta nova configuração, principalmentlzje com o êxodo rural e a 

migração da população para os centros urbanos, para trabalhar nas manufaturas, 

gerou uma crise na mão de obra. 

Esta crise se acentuou com a fase das grandes navegações, pois as colônias 

precisavam de trabalhadores para que pudessem ser exploradas economicamente. 

Com o advento no sec. XV e XIV em 1500, Pedro Alvares Cabral descobre um novo 

continente na costa leste da América, passando a ser denominado posteriormente 

por Brasil. 

Num primeiro momento, buscou-se a exploração da mão de obra indígena, que se 

mostrou inadequada, pois eles eram completamente despreparados para o trabalho 

pesado, e insubordinados, acabavam fugindo, pois conheciam bem o território. Os 

índios faziam os serviços com uma enorme e exaustiva jornada de trabalho sem 

descanso, recebendo em troca apenas objetos de baixo valor. No final do século 

XVIII, Marques de Pombal introduziu a ideia de substituir a escravidão indígena pela 

escravidão de negros africanos, quando o tráfico negreiro passa a se tornar um 

grande empreendimento para a coroa portuguesa. 

No final do sec. XVII iniciou-se o ciclo do ouro no Brasil, quando houve maior vínculo 

entre escravos aos seus senhores, pois eram obrigados a entregar certa quantidade 
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de produção para seus senhores. Alguns escravos chegaram até a ganhar em troca 

a sua liberdade, passando assim a se tornar negros alforriados.  

Enquanto isso, em plena revolução industrial, e com a evolução da sociedade, em 

1802 foi criada na Inglaterra a Lei Peel5, a primeira lei trabalhista do mundo, com 

intuito de limitar o poder do patrão e proteger o trabalhador, estipulando normas de 

trabalho.  

Durante a guerra civil na França, ocorrida entre 1813 até 1891, a Igreja teve uma 

grande influência nas normas entre trabalhadores e patrões, onde o papa leão XIII 

elaborou e publicou em 15 de maio de 1891 a encíclica “Rerum novarum6” que 

significa Das Coisas Novas, alterando várias regras trabalhistas, em reação ao 

crescimento do movimento socialista, que se alastrava pela Europa. 

Em 1822, depois da independência do Brasil, o governo Britânico ordenou ao Brasil 

que, para que houvesse o seu reconhecimento e emancipação perante as outras 

nações, teria que extinguir o tráfico de escravos do continente africano. Entretanto, 

não houve nenhum avanço neste sentido até 1830, passando assim em 1845 a 

marinha inglesa a possuir autonomia, a mando do governo Britânico, para fazer 

apreensão de quaisquer navios negreiros que trafegassem no atlântico destinados a 

aportar no Brasil.  

Com a evolução da sociedade em 1824 baseados no liberalismo da Revolução 

Francesa, foi outorgada a primeira Constituição brasileira, porém não foi tratado 

inicialmente dos direitos sociais do trabalhador, e a única menção ao direto do 

trabalho era no art. 179 e seus incisos, gerando a abolição das corporações de ofício 

                                            
5
 Em 1802, por exemplo, foi criada na Inglaterra a "Lei de Peel", que teve o objetivo disciplinar o 

trabalho dos aprendizes paroquianos nos moinhos. Com o implemento desta Lei, a jornada de 
trabalho foi limitada em 12 horas diárias, excluindo-se o intervalo para a refeição. O trabalho não mais 
poderia se iniciar antes das 6 horas ou terminar após as 21 horas. Normas de higiene e educação 
deveriam ser observadas. 
6
 Em 1891, o Papa Leão XIII publicou a Encíclica Rerum Novarum, documento que teve uma forte 

ingerência nas relações sociais laborais de vários países, visto que sem abandonar os dogmas e os 
princípios da igreja, destacou-se a premente necessidade de buscar meios alternativos para 
conseguir uma convivência entre o capital e o trabalho. 
A Rerum Novarum tentou desmantelar o movimento operário socialista, propondo alternativas para 
reformar as relações sociais conciliando capital e trabalho, apresentando necessidade de incentivo a 
estimular os princípios éticos e valores morais da sociedade, buscando-se uma justiça social na vida 
socioeconômico e industrial. 
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e regulamentando o processo produtivo artesanal, impondo a liberdade de exercício 

de profissão7.  

Em 1848 a sociedade sofreu uma transformação radical, em que a França passa a 

ser República, atingindo vários países da Europa, acarretando a Associação do 

Ministério do trabalho, e estabelecendo a liberdade. 

Assim, em 1850 Dom Pedro II assina a lei Eusébio de Queiroz8, proibindo o tráfico 

de escravos, não logrando muito êxito, pois a lei praticamente não modificou o 

regime de escravidão do país, somente reduziu o tráfico, que continuou ilegalmente.  

Em 1871, no dia 28 de setembro, a Princesa Isabel assinou a Lei do Ventre Livre9 

que passou a considerar livres todos os filhos nascidos de mulheres escravas.  

Quatorze anos depois, em 1885 no dia 28 de setembro, foi promulgada a Lei 

Sexagenária10, segundo a qual os escravos que completassem a idade de 60 anos, 

ganhariam a sua liberdade. 

Em 1888 no dia 13 de maio a Princesa Isabel assina finalmente a Lei Áurea, 

coroando a vitória do movimento abolicionista e colocando fim à sombria era da 

escravatura no Brasil. 

Após a abolição da escravidão, depois do término da primeira Guerra Mundial com o 

tratado de Versalhes em 1919, no período chamado constitucionalismo social surge 

a Organização Internacional do Trabalho (OIT). A criação deste organismo 

                                            
7
 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base 

a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela 
maneira seguinte. 
[..,.] 
XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, uma vez 
que não se opponha aos costumes publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos. 
XXV. Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres. 
XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes 
assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que 
hajam de soffrer pela vulgarisação. 
8
 A Lei Eusébio de Queirós de 1850 proibiu o tráfico de escravos que era realizado no Oceano 

Atlântico em sentido ao Brasil. 
9
 A lei n. 2.040, de 28 de setembro de 1871, conhecida como Lei do Ventre Livre ou Lei Rio Branco, 

definiu que os filhos de mulher escrava que nascessem no Império a partir da sua promulgação 
seriam considerados livres. As crianças, também chamadas de ingênuos, ficariam em poder dos 
senhores de suas mães, que teriam a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito anos. 
10

 A Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, foi promulgada em 28 de 
setembro de 1885. Essa lei concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. 
Disponível em https://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/lei_sexagenarios.htm, acessada em 10 
de outubro de 2017. 

http://www.historiabrasileira.com/escravidao-no-brasil/trafico-de-escravos-para-o-brasil/
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internacional foi um esforço para a formação de um Direito do Trabalho Mundial, 

através de normas, convenções e tratados. 

Com da criação da Organização Internacional do Trabalho – OIT, em 1919, 

consoante artigo 427 do Tratado de Versalhes11, houve o esforço de promover a 

universalização12 da legislação protetiva do trabalho, que era proeminente apenas 

no continente europeu.  

No ato constitutivo da OIT, foi fixada a máxima: o trabalho não pode ser tratado com 

mercadoria. Em 1946, a OIT ampliou sua gama de princípios, alcançando maior 

amplitude de competência, a partir do documento que ficou conhecido como 

Declaração de Filadélfia (SUSSEKIND, 2000 a, p. 23), aferindo-lhe atuação em 

questões de seguridade social, meio ambiente do trabalho, educação do 

trabalhador, entre outras. 

No ano de 1930, Getúlio Vargas criou o Ministério do trabalho Indústria e Comércio, 

regulamentando o trabalho e expedindo decretos sobre os diretos e justiça no 

trabalho. Em 1943 através do decreto lei n 5.452, foi consolidada a lei do trabalho 

juntamente com o direito processual do trabalho, a fim de unificar todas as 

legislações trabalhistas no Brasil, visando regulamentar relações individuais e 

coletivas do trabalho.  

Em 1988 foi promulgada nossa atual Constituição, que trouxe relevantes evoluções 

jurídicas, sendo considerada uma Constituição mais democrática, assegurando a 

observância a uma série de valores denominados direitos sociais, objetivando 

resguardar os direitos do trabalhador ao mesmo tempo que garante a livre iniciativa 

dos empregadores. Nesta constituição o trabalho escravo é absolutamente 

repudiado. 

                                            
11

 O artigo 427 de 1919 do Tratado de Versalhes relata que; Art.1º o princípio diretivo antes 
enunciado de que o trabalho não há de ser considerado como mercadoria ou artigo de comercio; Art. 
4º a adoção da jornada de oito horas; Art. 5º a adoção de um descanso semanal de vinte e quatro 
horas, sempre que possível nos domingos; Art. 6º a supressão do trabalho das crianças e a obrigação 
de impor aos trabalhos dos  menores  de  ambos  os  sexos  as  limitações  necessárias  para  
permitir-lhes  continuar  sua inscrição e assegurar seu desenvolvimento físico.  
12

 A idéia de universalização da legislação trabalhista não é originária da OIT. Em 1864, a Assembléia 
Internacional dos Trabalhadores – Primeira Internacional – se organizava visando uma legislação 
social internacional. Em 1901, a Associação Internacional para Proteção Legal dos Trabalhadores foi 
criada na perspectiva de regular as relações de trabalho evitando que a concorrência capitalista 
refletisse nas disposições protetivas do trabalho (SUSSEKIND, 2000 a, p. 89). 
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A relação de trabalho evolui juntamente com a sociedade: primitivamente é aceito o 

escravagismo, permanecendo durante séculos, onde pessoas eram tratadas como 

mercadorias e objetos, pertencendo a um senhor, sendo coagidas a trabalhar 

exaustivamente, além de ser um trabalho indigno e em condições sub-humanas. 

Neste contexto, percebe-se que a acepção de trabalho evoluiu com o passar do 

tempo, com as necessidades de um mundo globalizado, instituindo regras de 

trabalho, com intuito de mitigar a exploração da mão de obra pelo sistema 

escravagista. 

Apesar de todos os esforços, em pleno século XXI, em uma sociedade tecnológica e 

globalizada, o trabalho escravo ainda é uma realidade que teimamos em acobertar e 

negar, mas com frequência vem à tona, através dos flagrantes realizados pela 

fiscalização do Ministério do Trabalho.  

A mentalidade de que o trabalhador faz parte do patrimônio do empregador ainda 

não se dissipou em nosso meio, e as formas de cerceamento de sua liberdade 

apenas se transformaram, mas não se erradicaram. Tanto assim que ainda hoje se 

faz necessária a previsão legal para o crime de redução do trabalhador à condição 

análoga à de escravo e tráfico de pessoas, no artigo 149, do código penal brasileiro. 

 

 

2.2. Trabalho Análogo ao Escravo 
 

 

De acordo com o que já foi exposto até o momento, pode-se concluir que o trabalho 

escravo impedia a liberdade, pois os escravos não detinham o domínio sobre o seu 

próprio corpo, nem sequer o direito de locomoção, e se desobedecessem às ordens 

do senhor eram submetidos a castigos severos.  

Até os dias atuais, no Brasil, quando se menciona trabalho escravo entende-se que 

o trabalhador é reduzido a condições degradantes, sendo-lhe cerceada a 

possibilidade de modificar esta situação, na qual é violada sua vontade, por meio de 

coação física ou moral, não sendo respeitada sua dignidade.  
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Porém, o que diferencia o trabalho escravo ao trabalho análogo ao de escravo é que 

no primeiro caso, o trabalhador é o próprio objeto, e possui um dono que define 

sobre todos os aspectos de sua vida, inclusive se dispõe livremente sobre ela. Já 

quando se fala em trabalho análogo à condição de escravo, o trabalhador é visto 

apenas como um meio para o patrão alcançar seus objetivos de produtividade e 

lucratividade, sem considerar sua dignidade, e o empregado não possui condições 

de alterar a situação na qual se encontra. 

Para o doutrinador Sento-Sé 

[...] trabalho escravo é aquele em que o empregador sujeita o empregado a 
condições de trabalho degradantes, inclusive quanto ao meio ambiente em 
que irá realizar sua atividade laboral, submetendo-o, em geral, a 
constrangimento físico e moral que vai desde a deformação do seu 
consentimento ao celebrar o vínculo empregatício, passando pela proibição 
imposta ao obreiro de resilir o vínculo quando bem entender, tudo motivado 
pelo interesse mesquinho de ampliar os lucros às custas da exploração do 
trabalhador (SENTO-SÉ, 2001, p. 27). 

Fávero (2010) assinala como definição marcante do trabalho escravo 

contemporâneo, o fato de o empregador sujeitar o empregado a condições 

degradantes, constrangendo-o de maneira que consiga viciar o seu consentimento 

na celebração do contrato empregatício e restringindo a sua liberdade e capacidade 

de rescindir o vínculo. Tudo isso com o único objetivo de ampliar seus lucros à custa 

da exploração do trabalhador. 

Mais correto, também, é referirmos a esta condição como trabalho análogo ao 

escravo, por ter sido o trabalho escravo, propriamente dito, extinto no Brasil desde o 

final do século XIX. 

O trabalho em condições análogas ao escravo sempre foi identificado como aquele 

onde o trabalhador é exposto a condições degradantes, sem qualidade de saúde e 

segurança, com jornada excessiva ou labor extenuante, trabalho forçado, 

impedimento de locomoção por questão de dívidas, ou outras ações previstas no 

tipo penal. 

Condições degradantes são aquelas onde o empregado é submetido a situações 

indignas, desumanas, que ofendam à sua saúde, integridade moral ou física. A 

jornada excessiva pode ser caracterizada todas as vezes que o trabalhador precisar 
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suportar uma carga de trabalho que esgote seu vigor e saúde, mesmo que haja sua 

prévia concordância. 

O trabalhador não pode ser impedido pelo empregador de afastar-se do local de 

trabalho ou retirar seus pertences pessoais ou documentação em virtude de dívida 

contraída, pois também caracteriza trabalho em condições análogas ao de escravo. 

 

 

2.3. Portaria nº 1.129/2017: Tentativa de Alteração da Definição de 
Trabalho Escravo  

 

 

O Ministério do Trabalho, através de uma Portaria publicada no Diário Oficial da 

União no dia 16/10/17, alterou os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e 

condições análogas à de escravo, bem como é feita a inclusão e divulgação de 

empresas na chamada "lista suja" do trabalho escravo. 

Segundo esta Portaria nº 1.129/201713, para caracterizar "condição degradante" e 

"condição análoga à de escravo", é imprescindível que haja o cerceamento da 

liberdade de locomoção do trabalhador.  

A conceituação restritiva presente no ato normativo impugnado divorcia-se da 

compreensão contemporânea, amparada na legislação penal vigente no país, em 

                                            
13

 Confira-se o art. 1º, do ato normativo impugnado, in verbis: “ Art. 1º Para fins de concessão de 
benefício de seguro desemprego ao trabalhador que vier a ser identificado como submetido a regime 
de trabalho forçado ou reduzido a condição análoga à de escravo, nos termos da Portaria MTE nº 
1.153, de 13 de outubro de 2003, em decorrência de fiscalização do Ministério do Trabalho, bem 
como para inclusão do nome de empregadores no Cadastro de Empregadores que tenham 
submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo, estabelecido pela PI MTPS/MMIRDH nº 4, 
de 11.05.2016, considerar-se-á: I - trabalho forçado: aquele exercido sem o consentimento por parte 
do trabalhador e que lhe retire a possibilidade de expressar sua vontade; II - jornada exaustiva: a 
submissão do trabalhador, contra a sua vontade e com privação do direito de ir e vir, a trabalho fora 
dos ditames legais aplicáveis a sua categoria; III - condição degradante: caracterizada por atos 
comissivos de violação dos direitos fundamentais da pessoa do trabalhador, consubstanciados no 
cerceamento da liberdade de ir e vir, seja por meios morais ou físicos, e que impliquem na privação 
da sua dignidade; IV - condição análoga à de escravo: a) a submissão do trabalhador a trabalho 
exigido sob ameaça de punição, com uso de coação, realizado de maneira involuntária; b) o 
cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no 
local de trabalho em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, caracterizando 
isolamento geográfico; c) a manutenção de segurança armada com o fim de reter o trabalhador no 
local de trabalho em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto; d) a retenção de 
documentação pessoal do trabalhador, com o fim de reter o trabalhador no local de trabalho;” O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o 
número 13934664. ADPF 489 MC / DF 
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instrumentos internacionais dos quais o Brasil é signatário e na jurisprudência da 

Suprema Corte. 

Este conceito contraria decisões firmadas pelo Supremo Tribunal Federal tem 

decidido que na escravidão moderna não é necessária a coação direta contra a 

liberdade de ir e vir. Ao julgar o Inquérito 3.412, o STF explicou que a escravidão 

moderna é mais sutil que a do período colonial, e o cerceamento da liberdade pode 

decorrer por meio de constrangimentos diversos, e não necessariamente físicos. 

Segundo o Supremo, a violação intensa e persistente de direitos básicos, inclusive 

do direito ao trabalho digno, já é suficiente para caracterizar a escravidão moderna. 

Contra esta interpretação trazida pelo Ministério do Trabalho se levantaram as mais 

diversas reações. O MPT afirmou que a portaria é uma tentativa orquestrada do 

governo de "enfraquecer o combate ao trabalho escravo": 

Ela [a portaria] retrocede em vários pontos, sobretudo na questão 
conceitual. Ela vincula a caracterização do trabalho escravo à restrição da 
liberdade física de ir e vir, o que é condenável, inclusive em âmbito externo. 
A Organização Internacional do Trabalho e a Organização das Nações 
Unidas já declararam que a escravidão contemporânea não é apenas a 
restrição da liberdade de ir e vir. É a exploração da vulnerabilidade da 
vítima,  

Afirma Tiago Muniz Cavalcanti, coordenador nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo (Conaete), do MPT (2017). 

A Portaria MTB 1.129/2017 trata também da "lista suja" do trabalho escravo, dizendo 

que a inscrição do empregador no Cadastro de Empregadores fica a cargo do 

ministro do Trabalho. Além disso, condiciona a inscrição à existência de um boletim 

de ocorrência. 

Segundo a Procuradora Geral de Justiça, Raquel Dodge14: 

Não podemos admitir retrocesso no conceito de trabalho escravo porque 
aquele conceito alcançado nessa portaria está apenas a dizer que a 
escravidão é uma questão de ofensa a um certo grau de liberdade humana. 
Ela é muito mais do que isso. A escravidão fere a dignidade humana. E 
aquela portaria implica em uma mudança de um conceito que está 
sedimentado em lei e na política pública que vem sendo praticada no país 
nos últimos 30 anos. É por isso ela representa um claro retrocesso nas 
nossas instituições. 

                                            
14

 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931436-dodge-pede-prisao-contra-
trabalho-escravo-e-chama-portaria-de-retrocesso.shtml, acessado aos 31/10/17. 
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Em resposta a estas reações, o STF, através da Ministra Rosa Weber, suspendeu 

liminarmente a Portaria, por afrontar diretamente norma constitucional, 

fundamentando sua decisão no fato de, ao restringir indevidamente o conceito de 

'redução à condição análoga a escravo', tal norma vulnerabilizar princípios basilares 

da Constituição. 

Ainda continuou escrevendo a Ministra:  

O ato de privar alguém de sua liberdade e de sua dignidade, tratando-o 
como coisa e não como pessoa humana, é repudiado pela ordem 
constitucional, quer se faça mediante coação, quer pela violação intensa e 
persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno.

15
   

O Estado brasileiro tem o dever – imposto tanto pela Constituição da República 

quanto por tratados internacionais de que signatário – de manter política pública 

eficiente de combate à redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo. 

A atuação positiva do Estado decorre do direito posto, não havendo espaço, em 

tema de direitos fundamentais, para atuação discricionária e voluntarista da 

Administração.  

Em qualquer hipótese, é obrigação do Estado agir positivamente para alcançar o 

resultado pretendido pela Constituição e os princípios nela contidos, ora por medidas 

legislativas, ora por políticas e programas implementados pelo Executivo, desde que 

apropriados e bem direcionados, o que, por certo, esta Portaria não serviria como 

exemplo.  

 

 

2.4. Princípios Norteadores do Direito do Trabalho 
 

 
O direito do trabalho, assim como os outros ramos do direito, é composto por 

princípios que servem como base e fundamento para a aplicação da justiça no 

âmbito material. 

Muito se fala que a desigualdade estampada nas relações trabalhistas, tendente a 

ser parcial no tocante aos obreiros. Todavia, insta salientar que no decorrer da 

história, o empregado sempre foi visto como mero meio de ganho de pecúnia, não 

                                            
15

 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359907, 
acessado em 10/10/2017. 
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sendo levados em conta os direitos dos empregados enquanto cidadãos e até 

mesmo como pessoas. 

Dessa forma, o Estado com o intuito de tutelar o direito de maneira igualitária, impõe 

direitos trabalhistas mínimos, promovendo o respeito na relação de trabalho com um 

patamar civilizatório mínimo. 

Deve-se, contudo, buscar não somente essa aparência de igualdade formal, mas 

seus principais fundamentos estão consagrados na Constituição Federal, onde estão 

expostos as proteções e direitos de cidadania e sociais básicos, no seu art. 1º, III, 

art. 5º e 6º. 

Os princípios são classificados como base do direito, ou a noção do direito, no 

conceito de Mauricio (2014)  

A palavra princípio traduz, na linguagem corrente, a ideia de “começo”, 
início’’, acompanhando também o sentido de’ raiz, o que serve de base a 
alguma coisa’, contudo os princípios, na Ciência Jurídica, não podem ser 
contestados, por ser tratar de importante contributo, no universo normativo, 
os princípios cumpre uma função essencialmente conceitual, de realidades 
ideais e normativas, tornando modelo de comportamento ou de 
organização.  

Passamos a explanar sobre os princípios que fundamentam o rigor do tratamento 

contra o trabalho análogo ao escravo, uma vez que afronta direta e principalmente 

aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do direito do trabalho: 

 

 

2.4.1. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana  

 

A palavra dignidade vem do latim dignĭtas, dignidade é a qualidade de (ser) digno, a 

dignidade provoca o reconhecimento da condição humana, como respeito e 

liberdade, permitindo que as pessoas tomem suas próprias decisões, a dignidade 

está ligada a honraria da pessoa, na sua forma de se comportar, passando a ser 

integridade da pessoa humana. 

A dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

foram erigidos como pilares da República Federativa do Brasil, na expressa dicção 

do seu art. 1º, III e IV, o que significa compreender que a efetiva proteção ao 
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trabalho concretiza um meio de assegurar ao ser humano um patamar mínimo de 

dignidade: a defesa do direito do trabalho é indissociável da própria defesa dos 

direitos humanos.  

A esse respeito, a lição precisa de Carmen Camino:  

[...] à luz do direito constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre em 
todos os demais Estados democráticos – em especial aqueles marcados 
pelas feridas de períodos autoritários recentes, que ainda sangram –, o 
valor está explícito, informa toda a elaboração normativa do Estado e baliza 
conduta dos cidadãos. Ora, uma adequada e presente leitura do direito do 
trabalho só nos leva a esse valor fundante. A igualdade, apontada como sua 
marca indelével, projeta-se da percepção da dignidade intrínseca ao 
trabalhador, pessoa humana. Sem esse colorido humanístico, a liberdade é 
um conceito vazio (CARMINO, 2003).  

Em igual sentido, Maurício Godinho Delgado:  

[...] o princípio da dignidade da pessoa humana traduz a ideia de que o valor 
central das sociedades, do Direito e do Estado contemporâneos é a pessoa 
humana, em sua singeleza, independentemente de seu status econômico, 
social ou intelectual. O princípio defende a centralidade da ordem 
juspositivista e social em torno do ser humano, subordinante dos demais 
princípios, regras, medidas e condutas práticas. Trata-se do princípio maior 
do Direito Constitucional contemporâneo, espraiando-se, com grande 
intensidade, no que tange à valorização do trabalho. […] A dignidade do ser 
humano fica lesada caso este se encontre privado de instrumentos de 
mínima afirmação social. Enquanto ser social, a pessoa humana tem 
assegurada por este princípio iluminador e normativo não apenas a 
intangibilidade de valores individuais básicos, como também um mínimo de 
possibilidade de afirmação no plano comunitário circundante. (DELGADO, 
2014)  

Apesar do intenso debate doutrinário sobre o princípio da dignidade da pessoa 

humana motivado pela amplitude do conceito, é preciso delinear um núcleo, 

entendido como o “conjunto de condições materiais essenciais e elementares cuja 

presença é pressuposto da dignidade para qualquer pessoa” (BARROSO, 2011) .  

Não restritas a declarar direitos assecuratórios da esfera de liberdade individual em 

face do Estado, as modernas constituições atribuem ao Estado a missão de atuar 

positivamente no sentido de proporcionar à pessoa humana condições materiais 

para, no gozo dessas liberdades, exercer as suas capacidades na busca da 

realização pessoal. Sob esse prisma, a igualdade material traduz-se em liberdade, 

presente que as privações materiais afetam as possibilidades de efetivo exercício 

das próprias capacidades.  

Com base nessa ideia, a Constituição de 1988 consagra que a finalidade do 

desenvolvimento econômico não está divorciada do processo social (SUSSEKIND, 
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2004) e eleva, no art. 170, caput, a valorização do trabalho humano à condição de 

fundamento da ordem econômica pátria.  

Respeitar a dignidade da pessoa humana deve ser uma tônica das relações de 

trabalho, o Direito deve atuar de forma dinâmica, inovando e transformando, porque 

o trabalho torna o homem mais digno ao possibilitar-lhe o pleno desenvolvimento de 

sua personalidade, de onde resulta sua valorização como pessoa humana. Isso 

porque, caso ocorra eventual lesão aos postulados da dignidade da pessoa humana 

e do valor social do trabalho, aos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, aos direitos fundamentais individuais e sociais ou aos princípios regentes da 

atuação da administração pública, considerada a centralidade da posição por eles 

ocupada no complexo deontológico e político consubstanciado na Constituição, 

mostra-se passível de desfigurar a própria essência do regime constitucional pátrio. 

 

 

2.4.2. Princípio da Proteção  

 

 

O princípio da proteção busca corrigir o desiquilíbrio ligados aos contratos de 

trabalho, na concepção de Maurício Godinho Delgado:  

aponta este princípio como o cardeal do direito do trabalho, por influir em 
toda a estrutura e características próprias [...]”. “Este princípio cria meios 
para diminuir a desigualdade no polo mais franco da relação, empregado e 
empregador, além de normatizar e impedir a exploração no trabalho, ” 
regras essencialmente protetivas, tutelares da vontade e interesses 
obreiros, sendo favoráveis ao trabalhador (DELGADO, 2014, pp. 196-197). 

A Constituição Federal de 1988 contribuiu grandemente para a ampliação do 

princípio da proteção aos trabalhadores, pois elevou muitos de seus direitos ao 

status de normas constitucionais. 

O Princípio da Proteção é resultado de normas de ordem pública, que caracterizam 

a intervenção do Estado nas relações de trabalho dificultando a autonomia da 

vontade na liberdade de contratação. Com isso, a vontade dos contratantes tem 

como grande limitador a vontade do Estado, manifestada pelos poderes 

competentes, que garantem ao trabalhador o mínimo de proteção legal. 
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No direito do trabalho é notória a desigualdade econômica entre as partes, fazendo 

com que o legislador se veja constrangido a pelo menos tentar minimizar essa 

diferenciação. Não poderia o direito tratar igualmente aqueles que flagrantemente 

são desiguais. 

A regra estruturada no caput do art. 5º da CF/88, que diz que “Todos são iguais 

perante a lei” tem particularmente no Direito do Trabalho um especial campo de 

aplicação. 

E é exatamente para regular as Relações trabalhistas que surge o Direito do 

Trabalho, para compensar a desigualdade econômica desfavorável ao trabalhador 

com uma proteção jurídica favorável. Este princípio, portanto, possui vasto campo de 

influência nas normas trabalhistas. 

 

 

2.4.3. Princípio da Indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas 

 

 

Este princípio impossibilita juridicamente o empregador de eximir-se de cumprir 

obrigações legais, ou de o trabalhador negar opcionalmente de benefícios a ele 

outorgado pelas leis trabalhistas, por meio de algum documento assinado pelo 

mesmo, renunciando a determinados direitos.  

O seguinte princípio, segundo Godinho  

traduz a inviabilidade técnico-jurídica de poder o empregado despojar-se, 
por sua simples manifestação de vontade, das vantagens e proteções que 
lhe assegurem a ordem jurídica e o contrato. É comum á doutrina valer-se 
da expressão irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas para enunciar o 
presente princípio [...]. Contudo a expressão irrenunciabilidade não parece 
adequada a revelar a amplitude do princípio enfocado. Renúncia é ato 
unilateral, como se sabe. Ora, o princípio examinado vai além do simples 
ato unilateral, interferindo também nos atos bilaterais de disposição de 
direitos (transação, portanto). (DELGADO, 2014,p. 199-200). 

Até a reforma trabalhista ocorrida em 2017, a regra geral no Direito Individual do 

Trabalho era a indisponibilidade dos direitos, prevista nos dispositivos da 

Consolidação das Leis do Trabalho, artigos 9º, 444 e 468.  

No artigo 9º está disposto que "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o 

objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas". 
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No artigo 444 há possibilidade de as partes estipularem livremente os contratos de 

trabalho, desde que não haja contradição com as regras de proteção ao trabalho, os 

respectivos contratos coletivos das categorias e as decisões das autoridades 

competentes.  

O artigo 468 prevê que a alteração das condições de trabalho só seria lícita por 

mútuo consentimento e desde que não resultasse em prejuízos diretos ou indiretos 

ao trabalhador, sob pena de nulidade. Assim, o trabalhador, quer por ato individual 

(renúncia), quer por ato bilateral negociado com o empregador (transação) não 

poderia abdicar de seus direitos laborais, sendo este ato declarado nulo de pleno 

direito. 

No entanto, no ano de 2017 a reforma trabalhista culminou no movimento de 

flexibilização das normas do trabalho, de adaptação dos direitos existentes mediante 

novas conjunturas políticas, fiscais e econômicas, e afetou diretamente os princípios 

da irrenunciabilidade e indisponibilidade dos direitos.  

Com esta reforma, introduzida pela lei nº 10. 643/2017, os trabalhadores poderão 

negociar com os empregadores vários pontos de seus contratos de trabalho, e os 

acordos passariam a prevalecer sobre o que diz a lei, mesmo que sejam menos 

favoráveis para o funcionário, e sem a mediação do sindicato. 

Entretanto, fica mantido o parâmetro definido pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana, que impede a precarização do trabalho e do emprego, paradigma que deve 

ser sempre levado em consideração ao analisar a validade destas negociações. 

 

 

2.4.4. Princípio da Primazia da Realidade 

 

 

Este princípio visa impedir a prática de fraudes na relação de trabalho, pois 

estabelece que o cotidiano dos fatos prevalece sobre a verdade formal, documental, 

podendo ser comprovada somente por testemunhas. 

Desta forma, são valorizadas a dignidade humana, a igualdade substancial e a boa-

fé objetiva entre as partes. As condições fáticas devem ser vistas como verdadeiras 
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cláusulas contratuais geradoras de direitos e deveres, tanto para o empregado como 

para o empregador. Além disso, se presume que o que acontece de fato é a 

manifestação da vontade das partes, concretamente, e, portanto, deve ser levada 

em consideração na resolução de quaisquer conflitos. 

Na lição de Maurício Godinho Delgado: 

No Direito do Trabalho deve-se pesquisar, preferentemente, a prática 
concreta efetivada ao longo da prestação de serviços, independentemente 
da vontade eventualmente manifestada pelas partes na respectiva relação 
jurídica. (DELGADO, 2014, p. 206) 

Desta forma, nas ações de judicialização ou mesmo de fiscalização realizada pelos 

representantes do Ministério Público do Trabalho, mais do que análise documental, 

é preciso valer-se de diligências no local do trabalho, com a verificação das 

condições e do ambiente no qual ele é realizado. 

Estes princípios são verdadeiras conquistas na humanização das relações 

trabalhistas, e consolidação da abolição do trabalho escravo e sua abjeção pelo 

mundo jurídico, bem como são muito úteis na averiguação e na qualificação do 

trabalho análogo ao escravo nas ações de fiscalização e nos processos movidos 

contra os empregadores.  

Passamos, a seguir a dissertar sobre a realidade que insiste em ocorrer no setor 

têxtil e de confecções, com a utilização de mão de obra análoga ao trabalho escravo 

no Brasil. 
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CAPÍTULO 3 - O TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO NO MUNDO DA MODA 

 

 

No Brasil, infelizmente, diversos casos de trabalho análogo ao escravo têm sido 

descobertos, através de denúncias ou rastreamento nas ações de fiscalização das 

cadeias de produção de grandes nomes da moda nacional e internacional com filiais 

no país. No que se refere ao setor de confecções, o que tem se configurado é um 

sistema de exploração da mão de obra onde os trabalhadores laboram em 

condições de extrema opressão. 

Em comum, estes casos possuem como características, a exploração de mão de 

obra de imigrantes latino americanos, submissão dos trabalhadores a péssimas 

condições de trabalho e de alojamento, imposição de jornadas extensivas de 

trabalho, muito superiores ao limite legal, pagamento de remuneração por 

produtividade, sendo estipulados valores ínfimos por peça produzida. 

A situação se tornou tão séria que, no ano de 2014, a Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 

investigar o trabalho em condições análogas ao escravo naquele estado, cujos 

flagrantes haviam aumentado exponencialmente, envolvendo confecções famosas e 

lojas de alto padrão. 

Naquela ocasião, foram colhidos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, que 

mostraram que, desde 1995, quando o Brasil reconheceu a existência de trabalho 

escravo em seu território e montou estruturas oficiais de fiscalização e combate, 

estima-se que existam entre 12 mil e 14 mil sweatshops16, somente no Estado de 

São Paulo. Outro dado apurado é que estima-se, no ramo da costura, que o 

empregador que utiliza mão-de-obra escrava ganhe ilicitamente por volta de R$ 

                                            
16

 O termo Sweatshops (em português “Fábricas de suor”) é cada vez mais usado nos dias atuais. O 
próprio nome dá a entender que se tratam de empresas envolvidas com a exploração extrema dos 
trabalhadores, caracterizada por um salário abaixo do mínimo necessário à sobrevivência, pela 
ausência de qualquer forma de garantia ou proteção trabalhista; pela exploração de crianças; pelas 
condições de trabalho perigosas para a saúde ou por ameaças, moléstias sexuais e abusos físicos e 
psicológicos. Disponível em https://www.ufrgs.br/vies/vies/sweatshops-exploracao-moderna/, 
acessado em 02/11/2017. 
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2.300,00 mensais sobre cada um dos trabalhadores, em concorrência desleal com 

empregadores que respeitam as leis vigentes no país.  

Apesar do desenvolvimento das normas e do aparato fiscalizatório das entidades de 

proteção aos trabalhadores, no setor de produção têxtil ainda são mantidas 

situações quase primitivas de exploração, mesmo nos espaços urbanos. Nesta 

senda, os sweatshops são os locais onde se consuma o sistema de produção 

superexploratório dos trabalhadores, muito comuns neste setor.  

Há uma mudança no padrão da escravidão moderna no Estado de São Paulo 

registrada nos últimos 7 anos. Até 2007, a maioria dos casos registrados pelo MTE e 

MPT era no meio rural, mas atualmente a participação das áreas urbanas tem se 

tornado mais significativa. De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho 

e Emprego em São Paulo17, desde 2009 é consolidada a predominância de casos no 

meio urbano, principalmente nos setores têxtil. 

Entre os setores produtivos que mais sofrem com a precarização das condições de 

trabalho e com o elevado número de flagrantes de trabalho análogo à escravidão é o 

ramo de confecções, não somente no Brasil, agenciando mão de obra de imigrantes 

clandestinos e também trabalho infantil. 

Apesar da terceirização, as tomadoras dos serviços, na grande maioria das vezes, 

marcas de renome e grandes redes varejistas, têm sido responsabilizadas, pois são 

quem, na realidade, possui o poder para definir prazos e condições de trabalho.  

A terceirização, nestes casos, é tida como ilícita, pois constata-se que as grandes 

empresas da moda sustentam as pequenas confecções, beneficiando-se 

diretamente de sua atividade, não pagando impostos, não se vinculando à 

exploração dos empregados e afastando a responsabilidade trabalhista. 

Estas confecções valem-se da existência de quadrilhas especializadas em 

aproveitar-se da falta de condições socioeconômicas de cidadãos dos países 

                                            
17

 Disponível em 
http://portal.trt15.jus.br/documents/2275261/2292600/Conclus%C3%B5es+Finais+CPI+trabalho+escr
avo/896dbf6c-0bf1-4c87-9ab0-
299d8a654e82;jsessionid=DCE1DAEDF04C97CFA3D8C5602E065B0E.lr2?version=1.0, acessado 
em 02/11/2017. 
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vizinhos ao Brasil para aliciar vítimas para o trabalho escravo, sobretudo na indústria 

têxtil. 

O grande número de vítimas de trabalho escravo de origem boliviana no setor têxtil, 

tanto do sexo feminino quanto masculino, se explica primeiramente por um 

componente cultural importante: a tradição da costura e tear, passada de geração 

para geração. A habilidade de costurar é fundamental para que possam realizar as 

tarefas necessárias no setor da costura. 

Um aspecto esclarecedor desta realidade é a questão da condição de 

clandestinidade destes imigrantes, que os tornam mais vulneráveis, uma vez que 

podem ser deportados a qualquer momento, situação que evitam, submetendo-se à 

única alternativa que se apresenta sob condição de irregularidade e precariedade. 

Ademais, as oficinas interditadas representam um percentual ínfimo na participação 

da produção das peças de vestuário, não alterando o fluxo de comercialização 

destes produtos. Apesar da ampla divulgação sobre a utilização de mão de obra em 

condições precárias de trabalho na produção de roupas de acessórios de marcas de 

grife ou de grandes magazines, não se verifica que o cidadão se importe a ponto de 

alterar o seu padrão de consumo baseado nestas informações, o que acaba 

alimentando esta engrenagem escravagista, pois mesmo sofrendo penalidades dos 

órgãos de fiscalização, esta forma de exploração se mostra extremamente 

compensadora. 

Assim, o trabalho análogo à condição escravo na indústria da moda é uma situação 

de difícil resolução, devido a sua complexidade. A CPI do Trabalho Escravo chegou 

à conclusão que “é preciso desarticular toda a arquitetura logística e econômica que 

sustenta a cadeia de produção” das empresas que se utilizam de mão de obra em 

condições análogas à de escravo. 

 

 

3.1.  A Terceirização no Mundo da Moda 
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Pelo fato de a moda possuir um mercado muito dinâmico, em constante atualização 

e mudanças, e alta rotatividade no consumo, a indústria têxtil, que abastece esse 

setor, procura constantemente a redução de prazos custos para o aumento na 

produção e lucros. 

Devido a isso, a contratação de mão de obra encareceria os custos de produção 

pelas grifes, o que as levou a terceirizar o setor de confecção e focar apenas na 

comercialização dos produtos. Assim, a terceirização se apresentou como uma 

solução para o incremento da dinâmica produtiva, permitindo uma maior 

especialização da empresa. 

Há que distinguir que, no setor de no setor de confecções de vestuário, há divisão 

entre os confeccionistas, que são aqueles que possuem etiqueta própria, e os 

faccionistas,  que prestam serviços para as marcas. São nestas faccionistas que 

ocorrem todos os procedimentos de produção, revisão e às vezes até mesmo de 

criação das peças, e são estas as empresas terceirizadas. 

Na terceirização, a força de trabalho sofre a pressão de duas forças econômicas e 

diretivas, situação que também dificulta a atuação de entidades que limitariam esta 

atuação empresarial, de forma que se torna um ambiente mais propício a promover 

o trabalho em condições análogas ao de escravo do que nas demais relações 

trabalhistas. 

Assim, a terceirização (qualquer que seja a modalidade) tende a promover o 
trabalho análogo ao de escravo mais do que uma gestão do trabalho 
estabelecida sem a figura de ente interposto. Deste modo, a terceirização 
está vinculada às piores condições de trabalho (degradantes, exaustivas, 
humilhantes, etc.) apuradas em todo o país. Essas afirmações podem ser 
avaliadas a partir do universo dos resgates de trabalhadores em condições 
análogas à de escravos efetuados pela fiscalização do Ministério do 
Trabalho. (FILGUEIRAS, 2014) 

O setor têxtil é composto pelas indústrias têxtil, fiação, modelagem, tecelagem, 

acabamento e tecidos de confecção. Além disso, cada uma destas etapas 

geralmente é feita por empresas diferentes, que se especializam em determinada 

atividade. O setor de confecções, então, apresenta um grande número de empresas 

de micro e pequeno porte, pequenas oficinas de costura que fornece peças a outras 

maiores, até chegar à grande empresa do ramo, que detém a marca. 
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Como a produção da peça pode ser terceirizada, cabe à empresa final desta cadeia 

a venda do estilo, da marca, do conceito. Como a cadeia produtiva foi bastante 

diluída até chegar ao último elo, e devido a distribuição da produção para diversos 

fornecedores terceirizados, o tomador do serviço e beneficiário final fica afastado da 

responsabilidade direta pelos encargos trabalhistas. 

Está evidenciado o cenário perfeito para a prática de fraudes, dificultando a 

fiscalização de toda esta cadeia produtiva, o que possibilita a dissimulação da 

exploração da mão de obra urbana em condições análogas à de escravo neste 

intrincado mundo da moda. 

 

3.2. Estudo de caso: A marca Zara 
 

Em maio de 2011, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego SRTE/SP, 

realizou uma ação na cidade de Americana/SP, onde foram encontrados, em uma 

confecção, 52 trabalhadores em condições análogas à de escravo, costurando 

peças de roupas para diversas marcas, entre elas, para a coleção primavera/verão 

da Zara, conforme descreveu a repórter da ONG Repórter Brasil, que acompanhou a 

fiscalização: 

Um grupo de trabalhadores costurava uma calça jeans da Coleção 
Primavera-Verão da Zara. Cada trabalhador fazia uma parte da peça e o 
valor de, em média, R$1,80, era dividido pelo grupo todo, composto por sete 
pessoas. O dono da oficina afirmou que trabalha há cinco anos com a 
intermediária Rhodes e que aproximadamente 70% da sua produção é 
destinada à empresa

18
. 

Após este primeiro flagrante, a investigação encontrou mais 15 empregados em 

condições precárias em oficinas de confecção ligadas à marca, incluindo uma menor 

de idade, no centro de São Paulo. Nesta oportunidade, os trabalhadores estavam 

costurando blusas da mesma coleção primavera-verão da Zara, encontrada na 

oficina em Americana. Em cada oficina flagrada pela fiscalização eram 

confeccionadas um tipo de peça de vestuário diferente, concorrendo entre si e 

produzindo a valores baixíssimos e com prazos apertados para entrega. 

As pequenas confecções que apresentavam trabalhadores em condições análogas à 

de escravo produziam os produtos da Zara Brasil seguindo as instruções, 

                                            
18

 Disponível em http:// reporterbrasil.org.br/2011/08/roupas-da-zara-são-fabricadas-com-mao-de-
obra-escrava/>, acessado em 10/10/2017 
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especificações e critérios da empresa, trabalhando com a peça-piloto autorizada e 

encaminhada diretamente pela empresa. O salário pago aos trabalhadores era 

oriundo diretamente do repasse pago pelas peças às terceirizadas. 

Desta forma, Zara foi considerada a real empregadora destes funcionários na 

sentença de 1ª instância que indeferiu o pedido de anulação dos Autos de Infração, 

sendo estes integralmente ratificados. 

As oficinas de costura eram estabelecidas em residências que se encontravam com 

as janelas constantemente fechadas e encobertas, de maneira que não podia 

visualizar o que acontecia em seu interior. A grande maioria dos trabalhadores 

encontrados eram estrangeiros aliciados em seus países de origem e que migraram 

para o Brasil em busca de melhores condições de vida. 

Além de trabalharem em condições horríveis, estes trabalhadores já eram coagidos 

a pagar pelas dívidas de transporte para o Brasil, alimentação e moradia, em valores 

muitas vezes desproporcionais com a remuneração ofertada. 

A empresa Zara foi considerada pela SRTE/SP como responsável por aquelas 

condições de trabalho, em razão de absorver a maior parte da produção fabricada 

nos locais, e devido haver configuração de poder de controle destas produções pela 

empresa. 

Diante de fatos tão graves, o MPT propôs um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), no qual estão previstas, principalmente, a obrigação da empresa de controlar 

as condições de trabalho de suas fornecedoras, e a realização de investimentos 

sociais a fim de fortalecer as políticas de combate ao trabalho degradante. 

Em 2014, representantes da Zara foram chamados a depor na CPI do Trabalho 

Escravo, em razão das notícias de trabalho em condições análogas à de escravo 

envolvendo a marca em diversos países do mundo. Como as denúncias são 

reiteradas e em diversas partes do globo, os parlamentares quiseram esclarecer 

como esta forma de exploração da mão de obra parece fazer parte da estratégia de 

produção da marca, do modelo econômico adotado pela mesma e aplicado em 

território brasileiro, em desacordo com as leis nacionais. 
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Surpreendentemente, o presidente João Braga respondeu “sim” quando questionado 

pelo presidente da Comissão, Carlos Bezerra Junior (PSDB/SP), se “havia trabalho 

escravo na cadeia produtiva da Zara em 2011”19. Desta forma, a empresa confessou 

a sua anuência na exploração de mão de obra, podendo levar à conclusão de que o 

modelo de produção e distribuição (chamado fast fashion), adotado pela empresa, 

corrompe as relações de trabalho e desvirtua os limites de dignidade do trabalhador. 

O MPT em São Paulo e a Zara Brasil firmaram novo Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC) no ano de 2017, expandindo a responsabilidade jurídica da empresa em caso 

de comprovação de trabalho análogo à de escravo ou trabalho infantil em sua cadeia 

produtiva. O novo TAC procede do descumprimento do acordo anterior e devido a 

isso a empresa deverá pagar R$ 5 milhões, que serão revertidos integralmente para 

projetos sociais. 

O novo TAC foi proposto pelo MPT em São Paulo em fevereiro e homologado em 10 

de maio de 2017. Além de estender a responsabilidade jurídica da empresa, a Zara 

está obrigada a fazer a anotação dos contratos de trabalho nas CTPS de todos os 

empregados prejudicados. Também foi aumentado o valor das multas em caso de 

descumprimento do TAC20. 

 

  

                                            
19

 Disponível em http://veja.abril.com.br/economia/zara-admite-que-havia-trabalho-escravo-em-sua-
cadeia-produtiva/, acessado em 10/10/2017 
20

 Disponível em http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-
noticias/acdb1cba-8f49-4df5-97da-
8deb144fec15/!ut/p/z0/jY_BTsMwEER_JRxyjGwXl6THUlBUogi4pb6gje2khtRO7aWCv8fmiBTU44xm3
8wSQToiLFzMCGichSnqg7h7YzXl-_tn2tTNS0m3r6x93NdstaMleSJiOdA8lImw8u2uHYmYAY-
FsYMjHXroYTq6TAfp4RIdkE6HlDbv57PYEiGdRf2FpDvNmFPwGkKmdAb4CRJcTv8iYuYX8e-
iNHmxI8AEqcKcZq9tgJxGO7MOjTQQEl_1TPZQVAPfFFwN62JTqiiV7hnng5ZsvfDvVafzhzhUWH3fTu
PND0L0wNg!/, acessado em 12/10/2017 
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Capítulo 4- AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 

 

 

É notório que existem atualmente no Brasil trabalhadores em situações análogas as 

de escravo, burlando a legislação e a fiscalização do Estado. Segundo a OIT, o 

grande motivo para a perpetuação desse meio inescrupuloso de aquisição de lucro é 

a certeza da impunidade.  

Em reação a esta prática de trabalho escravo é importante evidenciar o papel do 

Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, com a adoção de 

importantíssimas medidas de repressão com repercussão pecuniária, como a 

propositura de Ações Civis Públicas por Danos Morais contra os empregadores 

pelas consequências causadas a esses trabalhadores. 

Além disso, políticas públicas foram adotadas no sentido de mudar o rumo desse 

modelo de produção capitalista, que de forma dramática vem vitimizando várias 

famílias, geralmente em condição de risco social, oriundas de locais onde ocorrem 

situação de miséria.  

 

 

4.1. Trabalho Análogo ao de Escravo no Plano Normativo Internacional 
 

 

A preocupação com a escravização de trabalhadores extrapola os limites nacionais, 

havendo uma conscientização global, especialmente em relação aos membros da 

ONU em combater esta prática. 

De fato, mesmo considerando a soberania dos Estados e a não hierarquia normativa 

entre os mesmos, há um objetivo geral em não se admitir a presença do trabalho 

forçado. 

Primeiro evento internacional a estabelecer obrigações concretas atinentes ao 

banimento da escravidão, a Convenção sobre a Escravatura, celebrada em 1926 

sob os auspícios da Sociedade das Nações, em Genebra, na Suíça, entendia a 
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escravidão como “o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, 

total ou parcialmente, os atributos do direito de propriedade”.  

Averiguada a carência dessa definição para abolir a escravidão e as práticas 

análogas à escravidão pelo mundo, o conceito foi ampliado pelo Protocolo 

suplementar adotado em 1953, já sob a égide da Organização das Nações Unidas, e 

pela Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, celebrada em 1956.  

Nesta Convenção Suplementar foram acrescentadas as expressões “abolição da 

escravatura, do tráfico de escravos e das instituições e práticas análogas à 

escravatura. Sua importância está na definição de liberdade de trabalho em seu 

preâmbulo, que diz: “[...] Considerando que a liberdade é um direito que todo ser 

humano adquire ao nascer.” Ora, o conceito de liberdade é o cerne da 

caracterização das condições análogas à de escravo. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, também trouxe o tema em seu bojo 

quando, nos seus artigos 4º e 5º, determinou que ninguém deve ser submetido à 

escravidão ou à servidão, e proibiu a escravidão e o tráfico de escravos21. 

Já no ano de 1957 ocorreu a Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado de 

nº 105, que definiu que o trabalho forçado nunca deverá ser usado na busca de 

desenvolvimento econômico ou como instrumento de educação política, 

discriminação, disciplinamento ou punição. A OIT esclarece este entendimento, 

traduzindo como trabalho forçado a escravidão por nascimento ou em virtude de 

descendência, rapto ou sequestro, venda de pessoas, confinamento, coação, dívida 

induzida, não pagamento de salários ou retenção de documentos. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, ocorrida em 1969, diz em seu 

preâmbulo que procura reafirmar um regime de liberdade individual e justiça social. 

Em seus artigos 6º e 7º, assim dispôs: 

Artigo 6º - Proibição da escravidão e da servidão 
Ninguém poderá ser submetido a escravidão ou a servidão e tanto estas 
como o tráfico de escravos e tráfico de mulheres são proibidos em todas as 
suas formas. 

                                            
21

 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. 
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Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal 
Toda pessoa tem direito à liberdade e a segurança pessoais. 
Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas 
condições previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-
partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. 
[...] 
7.  Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os 
mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de 
inadimplemento de obrigação alimentar. 

Mais recentemente foi assinado o Protocolo de Palermo, em 2004, ratificado pelo 

Brasil pelo Decreto nº. 5.077/2004, onde se definiu o tráfico de pessoas como 

O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso de 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

22
. 

Como revela a evolução do direito internacional sobre o tema, a “escravidão 

moderna” é mais sutil e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos 

constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. O ato de privar 

alguém de sua liberdade e de sua dignidade, coisificando-o, é repudiado pela ordem 

internacional, quer se faça mediante coação, quer pela violação intensa e 

persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno, com 

impacto na capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre 

determinação, pois também significa “reduzir alguém a condição análoga à de 

escravo”. 

A grande dificuldade em âmbito internacional é que as Convenções Internacionais 

não preveem punições específicas para os signatários que descumpram as regras 

pactuadas. Desta forma, observando o ordenamento jurídico de cada país, são 

encontradas diversas barreiras para as fiscalizações, quanto mais para a aplicação 

de sanções. 

 

 

4.2. Esforços de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo no Brasil 
 

 

                                            
22

 Disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OIT-Organiza%C3%A7%C3%A3o-
Internacional-do-Trabalho/convencao-suplementar-sobre-abolicao-da-escravatura-do-trafico-de-
escravos-e-das-instituicoes-e-praticas-analogas-a-escravatura-1956.html>, acessado em 09/10/2017 
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No plano legislativo, após a abolição da escravidão pela Lei Aurea, em 1988, o 

Brasil se alinhou no sentido de coibir a existência de labor escravo em seu território, 

tornando-se signatário de diversas Convenções sobre o tema. 

A Convenção sobre a Escravatura emendada pelo Protocolo suplementar e a 

Convenção Suplementar foram aprovadas pelo Decreto Legislativo nº 66/1965 e 

promulgadas pelo Decreto nº 58.563/1966. Mediante o Decreto nº 41.721, de 25 de 

junho de 1957, foi promulgada no Brasil a Convenção nº 29 da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, concernente ao trabalho forçado ou obrigatório, 

consubstanciando o compromisso, assumido pelo Estado brasileiro, de suprimir o 

emprego do trabalho forçado ou obrigatório sob todas as suas formas no mais curto 

prazo possível.  

Adotada em 28.06.1930, ratificada pelo Brasil em 25.04.1957 e aprovada pelo 

Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 24/1956, a referida 

Convenção passou a definir o trabalho forçado ou obrigatório como “todo trabalho ou 

serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual 

ele não se ofereceu de espontânea vontade”.  

O Brasil também ratificou, em 18.06.1965, a Convenção nº 105 da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, concernente à abolição do trabalho forçado, 

adotada em 25.06.1957. Aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 

Legislativo nº 20/1965 e promulgada pelo Decreto nº 58.822, de 14 de julho de 1966, 

a referida convenção obriga os Estados-membros a adotar medidas eficazes no 

sentido da abolição completa do trabalho forçado, apresente-se ele sob qualquer 

forma e sob qualquer pretexto.  

Ainda, em 2015, foi adotada, pelos Chefes de Estado do Mercado Comum do Sul, a 

Declaração Sociolaboral do Mercosul, em que afirmados os compromissos dos 

integrantes do bloco econômico de adotar as medidas necessárias para eliminar 

toda forma de trabalho forçado ou obrigatório exigido de um indivíduo sob ameaça 

de sanção ou para o qual não tenha se oferecido espontaneamente (artigo 8, § 1) e 

adotar medidas para assegurar a abolição de toda utilização de mão-de-obra que 

propicie, autorize ou tolere o trabalho forçado ou obrigatório (artigo 8, § 2).  
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Neste sentido é que são planejadas e construídas ações na busca da efetividade 

dos direitos fundamentais e agrupam esforços de diversas entidades, civis e 

governamentais, como o Ministério Público, os órgãos do Poder Executivo, do Poder 

Judiciário, Sindicatos, entre outros. Devido a esta capacidade de articulação entre os 

setores, o Brasil é considerado pela OIT como exemplo mundial no combate à 

escravidão contemporânea. 

No ano de 1995, quando o então Presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso reconheceu oficialmente a existência de situações de trabalho forçado no 

Brasil, foram criados o GERTRAF – Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho 

Forçado e o GEFM – Grupo Especial de Fiscalização Móvel, sob comando do MTE. 

No ano de 2002 foi aprovada a inclusão na lei do seguro desemprego, Lei nº 

7.998/90, da norma que garantiu a todo trabalhador resgatado da condição análoga 

à de escravo pela fiscalização do MTE o recebimento do seguro desemprego23. 

Outro esforço empreendido pelo governo brasileiro foi a criação, em 2002, e lançado 

em 2003, pela Comissão Especial do CDDPH – Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana, do Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Este 

plano traça políticas públicas permanentes, objetivando a coordenação de ações 

articuladas, visando a obtenção de setenta e seis medidas, agrupadas em seis 

focos24: 

1. Melhoria na estrutura administrativa do GEFM; 

2. Melhoria na estrutura administrativa da Ação Policial; 

3. Melhoria na estrutura administrativa dos MPs Federal e do Trabalho; 

4. Ações específicas de promoção da cidadania e combate à impunidade; 

5. Ações específicas de conscientização, capacitação e sensibilização da 

sociedade civil; 

6. Alterações administrativas. 

                                            
23

 Art. 2
o
-C O trabalhador que vier a ser identificado como submetido a regime de trabalho forçado ou 

reduzido a condição análoga à de escravo, em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do 
Trabalho e Emprego, será dessa situação resgatado e terá direito à percepção de três parcelas de 
seguro-desemprego no valor de um salário mínimo cada, conforme o disposto no § 2

o
 deste artigo. 

24
 Experiência brasileira no combate ao trabalho análogo ao de escravo. Disponível em 

<http://www.brasil.gov.br/navegue_por/noticias/textos-de-referencia/a-experiencia-brasileira-no-
combate-ao-trabalho-analogo-ao-de-escravo>, acessado em 05/10/2017. 
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A implementação deste plano trouxe resultados positivos, segundo a OIT, havendo 

melhoria na fiscalização e na repressão dos trabalhos forçados, bem como na 

conscientização dos trabalhadores quanto aos seus direitos25. 

Com o sucesso advindo desta primeira iniciativa, em setembro de 2008 foi 

autorizada a publicação do 2º Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, 

por meio da Portaria SEDH nº 643. Este plano é extenso, mas traz ideais muito 

positivos, como a capacitação do trabalhador resgatado, para que o mesmo seja 

reinserido com dignidade social e economicamente, para evitar que se submeta 

novamente na condição degradante. Também incentiva a reforma agrária, a inclusão 

destes trabalhadores no programa “Bolsa-família”, facilitação na expedição e 

regulamentação de documentos, entre outras medidas. 

Entre a implementação do primeiro e segundo Planos, podemos constatar, em 

análise comparativa com os dados publicados pelo Ministério do Trabalho, que 

houve um aumento no número de autuações por trabalho escravo, e no número de 

trabalhadores envolvidos. Nos últimos dados, publicados em 2015, pode ser 

observado que, apesar de mantida a quantidade de estabelecimentos fiscalizados, 

houve diminuição considerável na quantidade de trabalhadores resgatados, 

apontando para um saldo positivo das políticas públicas adotadas26. 

 

                                            
25

 BRASIL. Presidência da República. Plano nacional para erradicação do trabalho escravo. Brasília, 
DF, 11/03/2010. Disponível em http://www.mte.gov.br/fisca_trab/quadro_2010.pdf. Acessado em 
05/10/2017. 
26

 Disponível em http://trabalho.gov.br/dados-abertos/estatistica-trabalho-escravo, acessado em 
07/10/2017. 
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Em 2015, 1.010 pessoas foram resgatadas pelos grupos móveis. Minas Gerais é o 

estado líder em libertações, com 432 casos, o que representa 43% do total do país.  
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No ano de 2003 foi criada a chamada “lista suja”, onde são elencados todos os 

empregadores flagrados impondo aos seus funcionários condições indignas ou labor 

forçado. Ao entrar no cadastro, perdem o direito a financiamentos públicos e 

privados. Existe ainda um pacto empresarial com a participação de mais de 200 

grandes grupos que não negociam com quem integra a listagem 27 .  Esta lista, 

porém, não possui o poder sancionador, mas dá publicidade aos empregadores 

autuados pela prática de trabalho análogo ao escravo, ficando o mesmo inscrito pelo 

prazo de dois anos, após os quais, pagos todos os encargos financeiros trabalhistas 

e previdenciários e multas administrativas, poderá requerer sua exclusão. 

Em 2015, dos 14 termos de ajustamento de conduta feitos pelo Ministério Público do 

Trabalho (MPT) no Estado de São Paulo, onde se concentram as oficinas 

fornecedoras de vestuário para a indústria da moda no Brasil, dez eram relacionados 

ao setor têxtil. Por causa do problema, e das pesadas multas e penalidades 

impostas pelos agentes de fiscalização, as grandes empresas e corporações 

envolvidas têm criado departamentos com enfoque especial no monitoramento dos 

prestadores de serviços, mas ainda há muito o que se fazer.  

De acordo com a procuradora do trabalho Christiane Vieira, que integra a 

Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), se uma 

empresa consegue fazer o controle de qualidade, é possível monitorar o processo 

de trabalho e saber a origem da mercadoria. “Há uma cegueira deliberada: a marca 

contrata, pega as peças e não quer saber de onde elas vêm, desde que cheguem. O 

que defendemos é que isso seja superado e a empresa se responsabilize pela 

produção.” (BRANDÃO, 2016) 

Ainda existe muito o que se fazer para avançar nos objetivos pretendidos de 

erradicação de trabalho análogo ao de escravo e dignidade do trabalhador, 

entretanto o incremento das ações existentes e a implementação de novas medidas 

com certeza contribuem para este fim. O Brasil tem avançado nas ações de 

fiscalização, repressão e também prevenção, apesar dos frequentes escândalos 

produzidos pela descoberta de utilização de mão de obra escrava por marcas 

consolidadas no mercado, em pleno século XXI sugerirem o contrário. 

                                            
27

 Disponível em http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012/04/estado-investe-no-combate-ao-
trabalho-escravo, acessado em 07/10/2017. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Diante de todos os fatos expostos e analisados no presente trabalho, pode-se 

observar que o setor têxtil se beneficia com a exploração de mão de obra em 

condições análogas à de escravo, se aproveitando da extensa cadeia produtiva e da 

adoção habitual de terceirização dos serviços de confecção. Em geral, estas 

confecções ainda transferem para pequenas oficinas a produção de peças, exigindo 

prazos exíguos para a entrega e remunerando de maneira ínfima por produção, ou 

seja, por número de peças fabricadas. 

Estas peças são produzidas a partir de peças-piloto entregues pela grife, que 

também determina o padrão de qualidade e fornece suas etiquetas. O preço de 

venda ao consumidor é desproporcional ao valor pago ao trabalhador, que 

geralmente é estrangeiro, vive isoladamente dentro do próprio local de trabalho e 

desconhece a língua e a legislação brasileiras. 

Foi igualmente demonstrado que a utilização de mão de obra em condições 

degradantes reduz os custos de produção, o que permite maior margem de lucro e 

maior demanda de consumo. 

As ações de combate ao trabalho análogo ao de escravo são originadas de várias 

iniciativas, principalmente do Poder Público, com a implementação do Plano 

Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e criação e aparelhamento de 

diversos órgãos de fiscalização subordinados ao Ministério do Trabalho e apoiados 

pelo Ministério Público e Polícia Federal. 

Certamente ainda há muito o que se fazer, principalmente com relação ao 

aprimoramento das ferramentas de investigação e quanto à responsabilização de 

todos os integrantes da cadeia produtiva que se beneficiam, direta ou indiretamente, 

com a exploração de mão de obra. O fato é que a tolerância com esta prática vem 

diminuindo, com o incremento do número de estabelecimentos fiscalizados, 

trabalhadores resgatados e sanções aplicadas, geralmente na casa dos milhões de 

reais, o que desestimula a continuidade da adoção deste modelo exploratório por 
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parte dos empregadores, e o maior rigor dos tomadores de serviços, até que 

finalmente seja totalmente erradicado. 

Certamente, deve-se ressaltar que a produção exploratória e o consumo irracional 

são corresponsáveis pela situação de carestia destes trabalhadores. É importante 

haver a conscientização do mercado consumidor destes produtos, para reiterar que 

os indivíduos não devem ser comandados pelos impulsos ditados pelas marcas e 

pela mídia.  

É o consumidor quem, ao final, possui o poder decisório sobre a destino destas 

marcas, aceitando suas práticas ou condenando-as através do boicote de seus 

produtos. Esta seria uma solução muito mais eficaz e com efeitos imediatos na 

alteração do modo de produção das empresas da moda, do que os procedimentos 

oficiais adotados pelos órgãos estatais. 

 

  



50 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Admaestri. (17 de 07 de 2015). A etimologia da palavra trabalho para explicar 

comportamentos. Fonte: Jornal GGN: 

http://jornalggn.com.br/blog/rdmaestria/a-etimologia-da-palavra-trabalho-para-

explicar-comportamentos 

BARROSO, L. R. (2011). Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: 

conceitos fundamentais e a construção de um novo modelo. São Paulo: 

Saraiva. 

BENTO, C. F. (2008). Tcc. Dinâmica da Moda: Um estudo sobre a cadeia 

produtiva da moda. Acesso em 15 de 10 de 2017, disponível em UFSC: 

tcc.ub.ufsc.br/Economia292125 

BORTOLI, N. C., & PEREIRA, W. (08 de 2014). Uma análise da Rerum Novarum e 

suas influências no Direito do Trabalho. Fonte: Jus Navigandi: 

https://jus.com.br/artigos/29884/uma-analise-da-rerum-novarum-e-suas-

influencias-no-direito-do-trabalho 

BRANDÃO, R. (15 de 03 de 2016). Na moda, fiscalização de confecções avança, 

mas ainda tem falhas. Fonte: Estadão: 

http://economia.estadao.com.br/noticias/governanca,na-moda--fiscalizacao-

de-confeccoes-avanca--mas-ainda-tem-falhas,10000021215 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (s.d.). Fonte: 

Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituiçao/constituiçao24.htm 

________ Constituição do Império do Brasil de 1824. (s.d.). Fonte: Planalto: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm 

________ (11 de 03 de 2011). Plano nacional para erradicação do trabalho 

escravo. Fonte: Presidência da República: 

http://www.mte.gov.br/fisca_trab/quadro_2010.pdf 



51 

 

_________ Ministério do Trabalho e Emprego. Dados Estatísticos do Trabalho 

Escravo, disponível em  http://trabalho.gov.br/dados-abertos/estatistica-trabalho-

escravo, acessado em 07/10/2017 

CARMINO, C. (2003). Direito Individual do Trabalho. Porto Alegre: Síntese. 

CUNHA, R. (30 de 08 de 2015). Uma breve história da evolução da moda até o 

fash fashion. Fonte: Stylo Urbano: http://www.stylourbano.com.br/uma-breve-

historia-da-evolucao-da-moda-ate-o-fast-fashion/ 

DANTAS, G. C. (10 de 10 de 2017). O Surgimento da Moda. Fonte: Brasil Escola: 

http://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/o-surgimento-moda 

DELGADO, G. M. (2014). Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr. 

Descobrimento do Brasil - Resumo. (20 de 10 de 2017). Fonte: Sua Pesquisa: 

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/descobrimento_resumo.htm 

FÁVERO, N. F. (2010). Trabalho escravo: vilipêndio à dignidade humana. in 

Direitos humanos e direito do trabalho, p. 260. 

FILGUEIRAS, V. A. (10 de 06 de 2014). Terceirização e trabalho escravo: 

coincidência? A adoção da terceirização potencializa a capacidade de 

exploração do trabalho e reduz a probabilidade de atuação de agentes 

que poderiam impor limites. Fonte: Reporter Brasil: 

http://reporterbrasil.org.br/2014/06/terceirizacao-e-trabalho-analogo-ao-

escravo-coincidencia/> 

GONÇALVES, R. S. (10 de 10 de 2017). Descobrimento do Brasil. Fonte: Brasil 

Escola: http://brasilescola.uol.com.br/historiab/descobrimento-brasil.htm 

HASHIZUME, M., & PYL, B. (11 de 06 de 2011). Roupas da Zara são fabricadas 

com mão de obra escrava. Fonte: Repórter Brasil: 

http://reporterbrasil.org,br/2011/08/roupas-da-zara-sao-fabricadas-com-mao-

de-obra-escrava/> 

KAFRUNI, S. (12 de 06 de 2017). Setor Têxtil cresce em 2017 mas teme que 

crise coloque tudo a perder. Fonte: Correio Brasiliense: 

www.correiobraziliense 



52 

 

KORNIS, M. A. (28 de 09 de 2017). O Brasil de JK - Sociedade e cultura nos 

anos 1950. Fonte: Centro de Pesquisa e documentos de História 

Contemporânea do Brasil: 

cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Sociedade/Anos1950 

MARCILIO, M. L. (09 de 10 de 2017). Convenção Suplementar sobre a abolição 

da escravatura, do tráfico de escravos e das instituições e práticas 

análogas à escravatura. Fonte: Direitos Humanos USP: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OIT-

Organiza%C3%A7%C3%A3o-Internacional-do-Trabalho/convencao-

suplementar-sobre-abolicao-da-escravatura-do-trafico-de-escravos-e-das-

instituicoes-e-praticas-analogas-a-escravatura-1956.html 

MPT. Novo TAC amplia responsabilidade da Zara em casos de trabalho 

escravo. (30 de 05 de 2017). Fonte: Portal MPT: 

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-

noticias/acdb1cba-8f49-4df5-97da-

8deb144fec15/!ut/p/z0/jY_BTsMwEER_JRxyjGwXl6THUlBUogi4pb6gje2khtR

O7aWCv8fmiBTU44xm38wSQToiLFzMCGichSnqg7h7YzXl-

_tn2tTNS0m3r6x93NdstaMleSJiOdA8lImw8u2uHYmY 

RECH, S. R. (2002). Moda: Por um fio de qualidade. Florianópolis: Udesc. 

ROVER, T. (16 de 10 de 2017). Por meio de portaria, Ministério do Trabalho 

muda definição de trabalho escravo. Fonte: Conjur: 

https://www.conjur.com.br/2017-out-16/ministerio-trabalho-muda-definicao-

trabalho-escravo 

SENTO-SÉ, J. L. (2001). Trabalho escravo no Brasil. São Paulo: LTr. 

Setor Textil e de Confecção Aponta Sinais Positivos para 2017. (26 de 01 de 2017). 

Fonte: Abit - Associação Brasileira de Indústrias Têxteis: 

www.abit.org.br/noticias/setor-textil-e-de-confecçao-aponta-sinais-positivos-

para-2017 

SUSSEKIND, A. (2004). Direito Constitucional do Ttrabalho. Rio de Janeiro: 

Inovar. 



53 

 

Trabalho, P. G. (27 de 10 de 2017). Em audiência na Câmara, MPT condena 

portaria do trabalho escravo. Fonte: MPT Notícias: 

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-

imprensa/mpt%20noticias/0ce221be-f2f5-44bc-946a-

84f5c880a0b4/!ut/p/z1/pY9NDoIwFISvIgdo3mtTflyiMYhI1IVauzGFUGwihWjjwtNbDiA

unN0k82VmQIIAadXLtMqZ3qq79xcZXWmGPF_ssMiKfYzpgZarPKOsOMVwngzwEO

Q_vA-MPH5RirD5Ve 

 


