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1 INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa e importância do tema

A escolha do tema se deu a partir de reflexões, no sentido de que no Brasil,
apesar da adesão a compromissos constitucionais e internacionais, a prática hedionda
da escravização do trabalhador é ainda uma constante, e, em poucos momentos do
período recente houve tamanho recrudescimento de denúncias e constatações desta
prática.
Há divergência significativa de dados, que quantificam o número de
trabalhadores em situação de escravidão, relatados por organizações internacionais e
nacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), a Anty-Slavery Intenacional (ASI), o Ministério do
Trabalho e Emprego (MET), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e outras.
Em certa medida, é possível que essa discrepância seja uma decorrência da
heterogeneidade dos critérios utilizados na definição do trabalho escravo, tanto pela
doutrina, quanto pela legislação.
Não obstante a vigência de tratados e convenções internacionais e outras
normas integrantes do ordenamento jurídico pátrio, ainda persistem as dúvidas no que
se refere à compreensão dessa exploração do trabalho humano, assim como o seu
enquadramento jurídico.
Na atualidade, não é pacífica a caracterização do trabalho escravo, considerando
a diversidade considerável de situações que se apresentam, e isso acaba por se revelar
como um obstáculo para o seu combate efetivo.
A conceituação do trabalho escravo tão somente, não basta por si só, para a
solução de tal problema, podendo inclusive revelar-se como algo que não se sustente
com o passar do tempo, diante das constantes mutações da realidade social. Razão pela

qual, afirma-se que além da conceituação, outros elementos atinentes aos direitos
fundamentais do homem trabalhador, também devem ser analisados, como o direito de
liberdade de trabalho.
No curso deste trabalho indaga-se sobre a definição legal do trabalho escravo,
bem como as diversas nomenclaturas utilizadas na designação de tal prática e as
possíveis diferenças existentes entre elas.
O que torna importante o estudo do tema é que não obstante o tratamento
jurídico conferido ao assunto, a situação ainda se perpetra, exigindo a sua análise, sob
a perspectiva do trabalho decente, tal qual preconizado pela OIT.
A questão é saber como proceder à realização concreta dos preceitos jurídicos
de proteção ao trabalho, nos casos submissão do trabalhador à condição análoga à de
escravo.
Assim, a gravidade e a persistência do trabalho escravo exigem o resgate dos
direitos sociais no âmbito da relação de trabalho, tidos como direitos fundamentais do
cidadão trabalhador. Para tanto, o Direito do Trabalho, na sociedade pós-industrial,
deve responder à perplexidade que se avulta diante dessas graves violações.
O objetivo geral desta pesquisa é identificar, denominar e definir alguns
aspectos jurídicos relacionados à escravidão por dívidas nas relações de trabalho
desenvolvidas no campo, que emergem no debate contemporâneo e que têm se
mostrado cruciais para o deslinde dos efeitos jurídicos necessários para a proteção do
trabalhador. Esses aspectos dizem respeito à própria caracterização, denominação e
definição do que é trabalho escravo, na atualidade.
Os trabalhadores rurais têm sofrido continuamente a violação de seus direitos
sociais fundamentais, especialmente no que toca aos direitos trabalhistas.
A perpetuação dessa realidade está relacionada, em certa medida, à ausência do
Estado, tanto como provedor das condições necessárias para o gozo desses direitos,
como quanto fiscalizador das ações dos particulares.

Em contraponto a esta afirmação, percebe-se a presença do Estado em muitas
situações, como agente fomentador de atividades econômicas empreendidas por
particulares, que se valem da exploração do trabalho humano com tal agudeza, que
compara-se à condição análoga à de escravo. Com isso, se quer dizer que recursos
públicos são utilizados para o financiamento de empreendimentos, nas áreas de
agricultura, pecuária, desmatamento e outras, que envilecem e tornam desprezível a
própria condição humana do trabalhador.
Desta maneira, contraditoriamente, o próprio Estado brasileiro que fundado nos
princípios da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa, também é agente que contribui para o agravamento da
situação.
Não obstante a relevância de aspectos sociológicos, históricos, econômicos e
políticos para a compreensão holística da problemática do trabalho escravo, esses
campos de investigação refogem ao objeto deste trabalho, que se circunscreve
unicamente ao aspecto jurídico, área do conhecimento típica daquele que estuda o
Direito.
É cediço que a ocorrência da exploração do trabalho humano, tal como se
pretende abordar neste estudo, não é uma realidade exclusiva do meio rural, eis que
também pode ser verificada nos centros urbanos, que por todos exemplifica-se com a
cidade de São Paulo. Nesse caso, há uma relação direta com a exploração do trabalho
do imigrante ilegal no país. Ressalta-se que esta faceta, também não será fulcral ao
desenvolvimento deste trabalho, tendo em vista as nuances que lhe são próprias.
Aliás, em razão dos contornos deste trabalho, ressalta-se que outras formas de
trabalhos forçados, obrigatórios ou de escravidão contemporânea verificadas,
atualmente em diversos países, e que são igualmente graves e devem ser combatidas
energicamente, tais como escravidão tradicional, servidão, casamento civil, tráfico de
mulheres, crianças e adolescentes para exploração sexual, não são objeto desse estudo.

A legislação penal, mesmo após as alterações feitas em 2003, ainda tem se
mostrado ineficaz, tanto no seu aspecto punitivo, quanto na perspectiva pedagógicopreventiva, em se tratando do combate ao trabalho escravo.
Por outro lado, emerge como medida ainda não concretizada, a perda da
propriedade em que for flagrada a prática de exploração do trabalho em condições
análogas a de escravo. Essa matéria é objeto de Proposta de Emenda Constitucional
que tramita no Congresso Nacional há mais de 18 anos.
Certamente, este estudo não tenciona abordar todas as perspectivas que se
relacionam à temática do trabalho escravo, mas busca analisar aspectos que são
debatidos hoje pelo Direito do Trabalho e que se mostram fundamentais para a sua
finalidade maior, que é a proteção do trabalhador, enquanto cidadão.

1.2 Delimitação do tema

O desenvolvimento deste estudo compreende a introdução, com três seções
relativas à justificativa, à delimitação do tema e à metodologia e técnicas de pesquisa.
No capítulo I, examinam-se as diferentes terminologias e definições, utilizadas
na designação e conceituação do fenômeno sob exame, a partir da perspectiva traçada
da doutrina e legislação brasileiras e das normas internacionais. Em seguida, será
traçada a caracterização daquilo que é o ponto central do estudo, ou seja, dos
elementos fáticos que caracterizam o trabalho escravo, e que o diferenciam do trabalho
degradante.
No capítulo II aborda-se a realidade do trabalho escravo contemporâneo, que
grassa no meio rural brasileiro, especialmente a trajetória que se inicia com o
aliciamento do trabalhador, apontando o funcionamento do sistema de exploração em
que se envolve, as reais condições de trabalho a que se submete e o endividamento,
que lhe é imposto, como forma de cerceamento da liberdade.

No capítulo III, são analisadas as distorções observadas no cumprimento do
contrato de trabalho, tais como aquelas relacionadas à liberdade de trabalho e às
relativas aos elementos fático-jurídicos da relação de emprego.
O capítulo IV destina-se à análise das implicações na seara do direito penal que
relativas à prática do trabalho escravo, tais como a alteração redacional do tipo penal
previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Outro ponto visto foi o da
competência para processar e julgar o crime de redução a condição análoga a de
escravo, se da Justiça Estadual ou se da Justiça Federal comum. Parte da doutrina tem
defendido a competência penal da Justiça do Trabalho para este caso, no entanto, o
Supremo Tribunal Federal afastou, por enquanto, essa tese. Em seguida, questiona-se a
efetividade da tutela punitiva penal, para as questões trabalhistas.
No capítulo seguinte, verificaram-se aspectos da tutela metaindividual, a sua
previsão jurídica e sua adequação ao combate ao trabalho escravo.
No capítulo VI foram estudou-se o Plano Nacional para a Erradicação do
Trabalho Escravo (PNETE) e duas medidas governamentais destinadas ao
enfrentamento do trabalho escravo. Uma delas já implementada, desde 2005, a
denominada lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego, e outra, ainda tramitando
no Congresso Nacional, em que se vislumbra resultados positivos, se houver a sua
implementação, que é o Projeto de Emenda Constitucional n. 438, cujo objeto é a
perda da propriedade da terra, em que for encontrada a exploração do trabalho em
condições análogas a de escravo.
O capítulo VII destinou-se à breve análise do trabalho rural visto a partir do
trabalho decente, nos termos propostos pela OIT.
Finalmente, serão apresentadas as conclusões baseadas nas considerações
tecidas ao longo dos capítulos.

1.3 Metodologia e técnicas de pesquisa
A pesquisa para ser desenvolvida e alcançar o seu objetivo necessita de um
método, de modos de proceder, para a obtenção de respostas às questões por ela
suscitadas. Também assim nesta pesquisa.
Nesse ponto, explicitam-se quais os métodos de pesquisa utilizados, relativos à
abordagem e aos procedimentos. Os métodos de abordagem se referem ao modo como
serão desenvolvidos os procedimentos no estudo do fenômeno para chegar-se à
conclusão. Já os métodos de procedimento se referem à forma de proceder em cada
etapa da pesquisa.
O método de abordagem é o dedutivo, cujas proposições estão enfocadas na
situação geral para explicar as particularidades e chegar à conclusão da afirmativa.
Assim, é que a partir da análise de teorias gerais haverá a possibilidade de uma leitura
sobre a escravidão por dívidas perpetradas nas relações de trabalho, que se
desenvolvem na zona rural brasileira, sendo de se ressaltar que se trata de pesquisa
fundamentalmente baseada em dados bibliográficos.
Como método de procedimento, o estudo do trabalho escravo, decorrente de
dívidas no meio rural e sua disciplina legal no Brasil exige, quanto ao exame de
aspectos jurídicos no âmbito interno e internacional a utilização da dogmática jurídica.
No que se referem às técnicas de pesquisa, utilizou-se a pesquisa documental,
incluída a pesquisa bibliográfica de livros, periódicos, jornais, revistas, de textos
legais, regulamentos, normas internacionais e decisões judiciais, sobre o assunto.

CONCLUSÃO

A prática do trabalho escravo ainda subsiste na sociedade brasileira, não
obstante a adesão aos compromissos normativos internacionais, constitucionais e
legais.
São nas relações de trabalho rural que essa tão aviltante forma de exploração do
trabalho humano tem vicejado com maior intensidade, especialmente pela condição de
vulnerabilidade, marcada pela miséria e pobreza, que contigencia o livre exercício do
trabalho.
A dívida representa o instrumento de imobilização do trabalhador e serve de
pretexto para impedir que o trabalhador faça a opção por não mais trabalhar.
Apesar de o trabalho em condições análogas à de escravo não ser apenas um
problema jurídico, cabe ao Direito o papel de dar uma resposta satisfatória destinada
ao seu combate, à prevenção e à erradicação.
As discussões a respeito da fixação de contornos mais precisos à definição e à
caracterização do trabalho escravo destinam-se a garantir a efetividade e segurança das
medidas jurídicas a serem adotadas. O mais importante é a idéia precisa que se faça do
trabalho escravo, como sendo aquele em que o quesito liberdade lhe é sonegado.
Nessa perspectiva, identificam-se diferenças entre trabalho escravo e trabalho
degradante, apesar de usualmente estarem associados, pois todo trabalho escravo
configura um trabalho degradante, mas nem todo trabalho degradante caracteriza-se
como trabalho escravo.
A resposta do Direito engloba a atuação dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, com repercussões nas áreas administrativa, trabalhista e penal.

Outrossim, não representa apenas um ilícito trabalhista, mas uma gravíssima
violação ao direitos humanos, pois é também no livre exercício do trabalho, que o ser
humano desenvolve sua personalidade.
A busca da tutela jurisdicional com caráter metaindividual se mostra adequada,
ao conseguir provimento, cujos efeitos se espraiam com amplitude no corpo social,
garantindo em muitos casos o acesso à ordem jurídica justa. Nesse campo, o
Ministério Público do Trabalho é o grande provocador da atuação do Judiciário.
O reconhecimento oficial da existência do trabalho escravo representou um
marco importante nas ações institucionais que lhe sucederam, com destaque ao Plano
Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, cumprido parcialmente.
Já é possível verificar as repercussões da implantação do Cadastro de
Empregadores- Lista Suja, do Ministério do Trabalho e Emprego, que representa uma
medida criativa destinada, dentre outras coisas, a impedir que recursos públicos sejam
utilizados para financiar empreendimentos econômicos, que se valem do trabalho
humano em condições análogas à de escravo.
A aprovação da PEC n. 438/2001, é a esperança de uma resposta mais
contundente no combate ao trabalho escravo.
A promoção do trabalho decente, pautado na observância de padrões mínimos,
que asseguram a dignidade do cidadão trabalhador em suas relações laborais, é
instrumento de justiça social.
É imperioso que se associe ao combate ao trabalho escravo uma rede de
proteção social, destinada à inserção ou reinserção dos trabalhadores resgatados pelas
ações institucionais ao mercado de trabalho formal, ou ainda, possibilitar-lhes o acesso
à terra e aos recursos financeiros necessários ao seu cultivo.
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RESUMO

Nos últimos anos, houve um incremento no número de denúncias e constatações
de trabalho escravo na zona rural brasileira, apesar da vigência de normas jurídicas
destinadas a proteger o trabalhador contra esta forma de exploração.
O endividamento e o uso da violência são os principais instrumentos utilizados
para obstar a liberdade do trabalhador.
A compreensão jurídica do tema, a partir das normas nacionais e internacionais,
possibilita o desenvolvimento de ações institucionais mais eficientes destinadas à
erradicação do trabalho escravo.
A observância do paradigma do trabalho decente é que permitirá que o
trabalhador rural desenvolva a sua atividade em condições dignas.

Palavras-chave: trabalho escravo; trabalho rural; endividamento; cerceamento
da liberdade; trabalho decente.

ABSTRACT

During the past few years, there has been an increase in the number of
denunciations and evidence of slavery work in the Brazilian rural zone, despite the
presence of juridical norms aiming to protect the worker against this form of
exploration.
Indebtedness and the use of violence are the main instruments used to hinder
the worker’s liberty.
The juridical understanding on the subject, based on national and international
norms, makes it possible the development of more institutional and efficient actions
aiming the eradication of slave labor.
The observance of the paradigm of decent work will permit the rural worker to
develop his/her activity under dignified conditions.

Keywords: slavery work; rural work; indebtedness; liberty-hindering; decent
work

