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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa objetiva analisar a utilização de trabalho escravo de imigrantes bolivianos 

nas confecções brasileiras, sobretudo no estado de São Paulo, como um mecanismo de 

violação de direitos humanos. Para tanto, propõe-se uma pesquisa qualitativa, valendo-se do 

método dedutivo de análise de conteúdo a fim de criar uma rede analítica de conceitos que 

permita reverter a lógica de não respeito à qual pertence a categoria em comento. Nesse 

sentido, o estudo utiliza como referencial teórico a Teoria de Honneth (2009) da Luta por 

Reconhecimento através de três etapas fundamentais (o amor, o direito e a solidariedade).    
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ABSTRACT 

 

This research aims to discuss the use of slave labor of Bolivian immigrants in Brazilian 

sewing workshops, specially at São Paulo, as a mechanism of human rights violation. In order 

to achieve that result, it is proposed a qualitative research, though the deductive method of 

content analysis, in order to build a network of analytical concepts that enables the reversal of 

the logic of non respect to which belongs the studied category. Accordingly, the study uses as 

a theoretical reference Honneth’s Theory of Recognition through three fundamental steps 

(love, law and solidarity). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 No contexto da reestruturação do capitalismo nas décadas de 1960 e 1970, surge 

como modelo principal o Toyotismo japonês. De acordo com Ricardo Antunes (2003), no que 

tange especificamente às repercussões para o mundo do trabalho, esse modelo veio 

acompanhado de uma grande desregulamentação
3
 dos direitos do trabalhador, um aumento na 

fragmentação no interior da classe trabalhadora, além de precarização e terceirização da força 

humana que trabalha. O modelo parte do princípio de que todo o tempo do trabalhador deve 

ser voltado à produção, representando um novo patamar de intensificação do trabalho.  O 

sucesso do toytismo japonês acabou levando à sua incorporação pelo Ocidente com a 

“vigência do neoliberalismo, ou de políticas sob sua influência, propiciaram condições em 

grande medida favoráveis à adaptação diferenciada de elementos do toyotismo no Ocidente” 

(ANTUNES, 2003, p.35).  

 Ressalta-se, desta feita, que em plena era da informatização do trabalho, o que se 

observa cada vez mais frequente é a informalização do trabalho. Assim, a nova morfologia do 

trabalho (ANTUNES, 2003) revela uma divisão social do trabalho calcada em aspectos como 

idade, raça e gênero, de modo que resta possível perceber o aumento do trabalho feminino – 

embora ainda não dissociado completamente da questão da discriminação salarial – uma 

diminuição da empregabilidade de jovens e idosos, mas, por outro lado, a continuidade da 

exploração de mão de obra infantil, além da desqualificação do trabalhador associada ao 

fenômeno da imigração.   

 Nesse cenário, destaca-se o caso do uso de trabalho escravo de imigrantes 

bolivianos por confecções, sobretudo no estado de São Paulo. O tema vem sendo 

constantemente denunciado e discutido, dado que se relaciona à violação de direitos humanos 
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de forma sistemática. Recrutados pelos contratadores de empreitada, os chamados “gatos” 

(aliciadores que servem de fachada aos empregadores, evitando que estes sejam 

responsabilizados diretamente) ainda na Bolívia, os trabalhadores são seduzidos pela 

promessa de grandes oportunidades e melhores salários. Uma vez em território brasileiro, são 

submetidos às mais degradantes condições de trabalho e já atrelados às dívidas resultantes de 

todo o processo de entrada no Brasil (transporte, moradia, água, comida, etc.)
4
.  

 Entende-se que a violação de direitos humanos pela via do trabalho escravo deve 

ser examinada a partir da teoria de Honneth (2009), uma vez que o autor irá estudar o ciclo 

desvirtuado da patologia social do respeito denegado. Segundo o autor, retomando Hegel e 

Mead, há um entrelaçamento entre individualização e reconhecimento, de onde resulta aquela 

vulnerabilidade particular dos seres humanos, relacionada ao desrespeito, visto que, a 

autoimagem de cada “eu” depende constantemente do outro. 

 A partir disso, Honneth (2009) elege três tipos de desrespeito, relacionados a cada 

fase eleita por ele necessárias ao reconhecimento social, a saber, os maus tratos corporais, 

exclusão estrutural de direito, e finalmente, negatividade do valor social do indivíduo.  

 O trabalho busca sua conclusão de acordo com a seguinte hipótese: tendo como 

premissa metodológica o estudo analítico do problema da exploração de mão-de-obra escrava 

de imigrantes bolivianos pelo setor de confecção como mecanismo de violação de direitos 

humanos, o problema da presente pesquisa exige um esforço discursivo de reconstrução dos 

elementos legais e constitucionais direcionados ao combate do trabalho escravo. Busca-se, 

através da teoria de Honneth (2009), reverter a lógica de não respeito à qual resta submetida a 

categoria em comento, a fim de que seus membros sejam capazes de desenvolver o amor, o 

direito e a estima social enquanto forma de reconhecimento. 

 Em relação à estratégia metodológica, realizar-se-á uma pesquisa qualitativa, 

tendo em vista que é com base nos objetivos traçados que se propõe o estudo de textos 

científicos e legislativos, realizando-se a pesquisa por meio do método de análise de conteúdo. 

Dessa forma, quanto às técnicas de pesquisa, a opção foi, primordialmente, pela 

documentação indireta, a bibliográfica e a documental. Assim, a partir dos estudos do 

referencial teórico, busca-se um sistema analítico de conceitos a ser aplicado na interpretação 

de artigos científicos sobre os institutos em análise. 
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2 O TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO: UMA QUESTÃO DE 

RECONHECIMENTO 

 

 

  Conforme informado na introdução, a utilização de mão de obra boliviana por 

sociedades empresárias em São Paulo tem uma característica fundamental, a exploração de 

pessoas consideradas pobres em países em desenvolvimento.  

  Nesse sentido, existe uma lógica social perversa de que a condição econômica 

define quem é portador de direitos e tem poder de exigi-los. Aos demais, restam as margens 

de produção caracterizadas por situações perversas de desumanidade. 

  O presente trabalho, ao estudar os arranjos institucionais capazes de reverter essa 

lógica de exploração, sofre de uma limitação intrínseca, qual seja, como entender o processo 

social de desrespeito e como ter ciência de suas consequências. 

  Por isso, o marco teórico do presente estudo baseia-se na teoria de Axel Honneth, 

estruturada, principalmente no livro, “Luta por Reconhecimento: a gramática moral dos 

conflitos sociais”, pois acredita-se que, arranjos institucionais só poderão ser desenvolvidos 

após o fenômeno da falta de reconhecimento ser esmiuçado. 

  Valendo-se das propostas de Hegel e Mead, Honneth (2009) tenta reestruturar o 

que se entende por luta por reconhecimento, tendo em conta três etapas fundamentais, a saber, 

o amor, o direito e a solidariedade, três padrões de reconhecimento que segundo o autor são 

empiricamente controláveis, de modo a demonstrar que se pode atribuir de fato às diferentes 

formas de reconhecimento recíproco diversas etapas de autorrelação prática do ser humano. 

 Conforme Honneth (2009), seu objetivo no livro “Luta por reconhecimento: a 

gramática moral dos conflitos sociais” foi dar um influxo materialista com a psicologia social 

de Mead à teoria hegeliana de “luta por reconhecimento” para que fosse possível criar uma 

teoria social de teor normativo com o propósito de esclarecer os processos de alteração da 

sociedade reportando-se às pretensões normativas estruturalmente inscritas na relação de 

reconhecimento recíproco. Sua tentativa coletiva de estabelecer institucional e culturalmente 

formas ampliadas de reconhecimento recíproco, são o meio através do qual realiza-se a 

transformação da normatividade geracional das sociedades.  



 O primeiro padrão de reconhecimento proposto por Honneth é o Amor. Tal 

conceito não tem somente o sentido restrito que recebeu desde a valorização romântica da 

relação íntima sexual, mas um conceito o mais neutro possível. Para o autor, relações 

amorosas devem ser entendidas aqui como todas as relações primárias, na medida em que elas 

consistam em ligações emotivas fortes entre poucas pessoas, segundo o padrão de relações 

eróticas entre dois parceiros, de amizades e de relações pais/filhos. Na construção deste 

padrão de reconhecimento, Honneth (2009) busca os estudos que têm por objeto a primeira 

infância como processo de amadurecimento principalmente em Donald D. Winnicott. 

 Nesse sentido, perpassando por várias etapas
5
, o amor duradouro e confiável da 

mãe permite florescer na criança a “capacidade de estar só” uma expressão prática de uma 

forma de autorrelação individual, que pode ser denominada de “autoconfiança”: a criança 

pequena, por se tornar segura do amor materno, alcança uma confiança em si mesma. Tal 

processo, segundo o autor é a matéria que é feita a amizade, ou seja, é uma exigência 

sistemática de encontrar na relação bem-sucedida entre mãe e filho que tornar-se-á na etapa 

da vida adulta um indicador do êxito das ligações afetivas com outros seres humanos. 

 Passado o primeiro padrão, segundo Honneth (2009), a relação de reconhecimento 

prepara o caminho para uma espécie de autorrelação na qual os sujeitos alcançam mutuamente 

e conjuntamente uma confiança elementar em si mesmos que precederá toda outra forma de 

reconhecimento recíproco. 

 Aquela camada fundamental de uma segurança emotiva não apenas na 

experiência, mas também na manifestação das próprias carências e sentimentos, propiciada 

pela experiência intersubjetiva do amor, constitui o pressuposto psíquico do desenvolvimento 

de todas as outras atitudes de autorrespeito através da segunda forma de reconhecimento que 

o direito representa
6
. 

 Analisando as teorias de Hegel e Mead, Honneth (2009) demonstra que tais 

autores perceberam, para o direito, uma semelhante relação na circunstância de que uma 

pessoa só  pode chegar a uma compreensão de si mesma como portadora de direitos quando 

possui, inversamente, o conhecimento sobre quais obrigações devem ser observadas em face 

do respectivo outro, ou seja, apenas da perspectiva normativa de um “outro generalizado”, 
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será possível reconhecer os outros membros da coletividade como portadores de direitos, e a 

si mesma como pessoa de direito, enquanto segurança do cumprimento social de determinadas 

pretensões. 

 Passar pela experiência do direito, para Honneth (2009) significa poder colocar 

pretensões aceitas, o sujeito individual passa a possuir a possibilidade de uma atividade 

legítima, com base na qual ele pode constatar que goza do respeito de todos os demais. É o 

caráter público que os direitos possuem, porque autoriza seu portador a uma ação perceptível 

aos parceiros de interação, o que lhes confere a força de possibilitar a constituição do 

autorrespeito. Ao possuir a atividade facultativa de reclamar direitos, o indivíduo adquire um 

meio de expressão simbólica, cuja efetividade social pode demonstrar-lhe reiteradamente que 

ele encontra reconhecimento universal como pessoa moralmente imputável capaz de 

participar da formação discursiva da vontade. 

  Finalmente, para completar as estruturas das relações sociais de reconhecimento, 

o indivíduo ainda necessita experimentar a estima social, representada pela autorrelação 

prática da autoestima. Ela se aplica às propriedades particulares que caracterizam os seres 

humanos em suas peculiaridades, caracterizando-se um “médium” social que deve expressar 

as diferenças de propriedades entre os sujeitos de maneira universal. Seu alcance dependerá, 

conforme Honneth do “grau de pluralização do horizonte de valores socialmente definido” 

(HONNETH, 2009, p. 200), pois “quanto mais as concepções dos objetivos éticos se abrem a 

diversos valores e quanto mais a ordenação hierárquica cede a uma concorrência horizontal, 

tanto mais a estima social assumirá um traço individualizante e criará relações simétricas” 

(HONNETH, 2009, p. 200). 

  Para Honneth (2009), todos os sujeitos envolvidos devem assentir, por meio de 

uma racionalidade comunicativa, a uma ordem jurídica a qual, espera-se, seja, por todos, 

obedecida. Nesse sentido, segundo Honneth (2009, p. 193), um sujeito é respeitado se 

“encontra reconhecimento jurídico não só na capacidade abstrata de poder orientar-se por 

normas morais, mas também, na propriedade concreta de merecer o nível de vida necessário 

para isso”. 

  A aquisição de estima social somente se valida na atribuição aos sujeitos de um 

“sentimento de próprio valor” (HONNETH, 2009, p. 210). 

  Pensar em novos arranjos institucionais para superar o problema da exploração de 

mão de obra em situações análogas à escravidão é perceber, em primeiro lugar, que tais 

arranjos devem levar em conta a patologia social de desrespeito social. A cada etapa do 

reconhecimento desrespeitada surge uma situação de desenvolvimento incompleto 



experimentada em sua totalidade por pessoas submetidas a estas condições. 

  Segundo o autor, retomando Hegel e Mead, há um entrelaçamento entre 

individualização e reconhecimento, de onde resulta aquela vulnerabilidade particular dos seres 

humanos, relacionada ao desrespeito, visto que, a autoimagem de cada “eu” depende 

constantemente do outro. Honneth (2009) elege três tipos de desrespeito, relacionados a cada 

fase eleita por ele necessárias ao reconhecimento social, a saber, os maus tratos corporais, 

exclusão estrutural de direito, e finalmente, negatividade do valor social do indivíduo. 

  Aqui justifica-se mais uma vez a utilização de Honneth na construção de arranjos 

institucionais capazes de reverter a lógica de exclusão social na exploração da mão de obra 

em situações análogas à escravidão por sociedades empresárias brasileiras. Um arranjo 

institucional que não pensa nas etapas estruturadas por Honneth na construção de 

reconhecimento social, priva milhares de pessoas de direitos constitucionalmente garantidos e 

perpetua um processo de estigmatização, de desrespeito e de consideração de que parcela de 

pessoas possui menor valor. 

 

 

3. TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO NO BRASIL 

 

 

 No Brasil, há variadas formas e práticas de trabalho escravo. Segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), importa observar que: “toda a forma de 

trabalho escravo é trabalho degradante, mas o recíproco nem sempre é verdadeiro. O que 

diferencia um conceito do outro é a liberdade” (SAKAMOTO, 2005, p.11). Assim, infere-se 

que o trabalho escravo está relacionado a algo muito maior do que o simples descumprimento 

da lei trabalhista, uma vez que a escravidão é o resultado do trabalho degradante que envolve 

cerceamento da liberdade. 

 A escravidão contemporânea é tema de acordos e convenções internacionais, 

como as Convenções número 29, de 1930, e 105, de 1957 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) – ambas ratificadas pelo Brasil. A primeira (Convenção sobre Trabalho 

Forçado) dispõe sobre a eliminação do trabalho forçado ou obrigatório em todas as suas 

formas. Com efeito, o trabalho forçado “é a coerção de uma pessoa para realizar certos tipos 



de trabalho e a imposição de uma penalidade caso esse trabalho não seja feito”
7
, podendo 

assumir diversas formas: 

O trabalho forçado pode estar relacionado com o tráfico de pessoas, que 

cresce rapidamente no mundo todo. Ele pode surgir de práticas abusivas de 

recrutamento que levam à escravidão por dívidas; pode envolver a imposição 

de obrigações militares a civis; pode estar ligado a práticas tradicionais; pode 

envolver a punição por opiniões políticas através do trabalho forçado e, em 

alguns casos, pode adquirir as características da escravidão e o tráfico de 

escravos de tempos passados
8
.  

 

 A Convenção nº 29 da OIT de 1930, define sob o caráter de lei internacional o 

trabalho forçado como “todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de 

sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente” (OIT, 1930). A mesma 

Convenção nº 29 proíbe o trabalho forçado
9
 em geral, incluindo, mas não se limitando, à 

escravidão. A escravidão é uma forma de trabalho forçado. Constitui-se no absoluto controle 

de uma pessoa sobre a outra, ou de um grupo de pessoas sobre outro grupo social. A 

Convenção nº105 (Convenção sobre Abolição do Trabalho Forçado), por sua vez, trata da 

proibição do uso de toda forma de trabalho forçado ou obrigatório como meio de coerção ou 

de educação política; castigo por expressão de opiniões políticas ou ideológicas; medida 

disciplinar no trabalho, punição por participação em greves; como medida de discriminação 

(SAKAMOTO, 2005). Outro importante documento internacional sobre o tema em comento é 

a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho e seu Seguimento, de 1998. 

 Fala-se em “trabalho análogo à escravidão”, pois, com assinatura da Lei Áurea em 

1888, tornou-se ilegal no Brasil a propriedade de um ser humano sobre o outro. Não obstante, 

situações semelhantes à escravidão não foram completamente abolidas na prática, seja tanto 

pela ótica da privação da liberdade, quanto da negação da dignidade do trabalhador e sua 

consequente “coisificação”. São comuns casos em que os trabalhadores ficam presos a 

dívidas, normalmente decorrentes de gastos com alimentação, transporte e moradia, têm seus 

documentos retidos, são levados a locais remotos e isolados e mantidos sob constante 

vigilância para que não possam deixar o local de trabalho. 

 Por conseguinte, no Brasil, “o termo usado para este tipo de recrutamento 

coercitivo e prática trabalhista em áreas remotas é trabalho escravo; todas as situações que 
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abrangem este termo pertencem ao âmbito das convenções sobre trabalho forçado da OIT” 

(SAKAMOTO, 2005, p.32). 

 O Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2.848 de 1940) tipifica a conduta da 

redução à condição análoga à de escravo como crime, conforme previsão do artigo 149: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o 

a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, 

sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: 

(Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 

11.12.2003) 

§ 1
o
 Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 10.803, 

de 11.12.2003) 

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; (Incluído pela Lei nº 

10.803, de 11.12.2003) 

II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera 

de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 

local de trabalho. (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

§ 2
o
 A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

I - contra criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 

11.12.2003) 

II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 

(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 
 

 A análise do núcleo do tipo penal supracitado indica que reduzir “significa 

subjugar, transformar à força, impelir a uma situação penosa” (NUCCI, 2010, p.704). Importa 

observar que houve uma modificação legislativa em 2003 para dar maior efetividade ao 

combate ao trabalho escravo. A redação anterior do dispositivo fazia menção apenas a 

“reduzir alguém a condição análoga à de escravo”, exigindo do aplicador do direito a 

utilização da técnica interpretativa da analogia. Assim,  

reduzir uma pessoa à condição semelhante à de um escravo evidenciava um 

tipo específico de sequestro ou cárcere privado, pois os escravos não 

possuíam um dos bens mais sagrados dos seres humanos, que é a liberdade, 

associado à imposição de maus tratos ou à prática da violência (NUCCI, 

2010, p.704). 

 A atual redação do tipo penal não depende da união entre tipos como sequestro ou 

cárcere privado com maus tratos. Para que haja a configuração do trabalho escravo basta a 

submissão a trabalhos forçados, jornadas exaustivas e/ou condições degradantes de trabalho. 

Com efeito, as situações descritas são alternativas e não cumulativas. Entende-se que houve 

melhora na redação do tipo com as mudanças trazidas pela Lei nº 10.803/2003, pois esta 

“trouxe mais segurança ao juiz, pautando-se pelo princípio da taxatividade” (NUCCI, 2010, 

p.704). 
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 O crime previsto no art. 149 tem como elemento subjetivo o dolo, não se 

admitindo a forma culposa. Destarte, sua classificação é a seguinte: crime comum, material, 

de forma vinculada, comissivo (excepcionalmente omissivo impróprio, aplicando-se o art. 13, 

§ 2
o
 do CP), permanente, de dano, unissubjetivo, plurissubsistente e que admite tentativa. 

 Tomando-se por base a redação atual do tipo penal, extrai-se que o conceito de 

“escravo” deve ser interpretado em sentido amplo, uma vez que o “crime pode configurar-se 

tanto na submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas como também no 

tocante à restrição da liberdade de locomoção” (NUCCI, 2010, p.705). Por conseguinte, 

proceder-se-á agora um exame acerca das situações previstas no tipo de maneira sintética. 

 Por trabalhos forçados tem-se o desenvolvimento compulsório de determinada 

atividade laborativa, pautada em alguma forma de coerção na hipótese de desempenho 

considerado insatisfatório. A ausência de voluntariedade para a prestação de trabalho é vedada 

pelo ordenamento jurídico brasileiro em qualquer hipótese, citando-se como exemplo o art. 5º, 

XLVII, c, da CFRB, o qual veda expressamente a imposição da pena de trabalhos forçados 

aos condenados. 

 No que tange à jornada exaustiva, esta consiste em um trabalho diário que não 

esteja em consonância com os ditames da legislação trabalhista, o que exaure o trabalhador e 

independe do pagamento de horas extras ou outro tipo de compensação. É necessário que o 

patrão “submeta (isto é, exija, subjugue, domine pela força) o seu empregado a tal situação. 

Se se cuidar de vontade própria do trabalhador não se pode falar em concretização da figura 

típica” (NUCCI, 2010, p.706).  

 Sobre as condições degradantes de trabalho, tem-se que se trata de um tipo aberto 

– dependendo da interpretação do juiz – o sentido do texto aponta para a submissão do 

trabalhador a um cenário humilhante de trabalho, posto que a ideia de degradação significa 

“rebaixamento, indignidade ou aviltamento de algo” (NUCCI, 2010, p.706). Para a correta 

interpretação faz-se mister o recurso à legislação trabalhista, que estipula as condições 

mínimas apropriadas para o trabalho humano. 

 Quanto à restrição da liberdade de locomoção, nota-se que está associada a 

questão da assunção de dívida. É prática bastante comum a constituição do trabalhador em 

eterno devedor, citando-se como exemplos a obrigação de fazer compras de caráter pessoal 

em lojas ou equivalentes que pertençam ao empregador (situação comum no trabalho em 

fazendas isoladas, em que a única alternativa viável ao trabalhador é recorrer às vendas 

controladas pelo patrão), e também os gastos com a viagem do local onde o trabalhador foi 

recrutado até o local de prestação de serviços (também comum em fazendas e no caso dos 



imigrantes aliciados para o trabalho em confecções nas áreas urbanas). A impossibilidade de 

quitação da dívida impede que o trabalhador deixe o local de trabalho, de modo que, segundo 

Guilherme de Souza Nucci, “qualquer que seja o meio empregado, se a liberdade de ir e vir do 

trabalhador for cerceada em função de dívida contraída com o empregador ou preposto seu, 

configura-se o delito do art. 149” (2010, p.706). 

 O inciso I do § 1
o
 do art. 149 trata da hipótese de cerceamento de meio de 

transporte e é um tipo básico autônomo, mas sujeito às mesmas penas das condutas previstas 

pelo caput. A conduta é impedir que o trabalhador que deseje se ausentar do local de trabalho 

assim o faça. Tal tipificação inspira-se na realidade de fazendas distantes dos grandes centros 

urbanos, que possuem meios de transporte próprios para locomoção dos trabalhadores. É 

prática comum a retirada daqueles pelo empregador (que é proprietário), a fim de evitar a 

locomoção dos trabalhadores para outros locais. Contudo, o crime também pode ocorrer em 

centros urbanos, “pois a conduta típica admite o cerceamento do uso de qualquer meio de 

transporte e não somente os de propriedade do empregador” (NUCCI, 2010, p.707).  

 Prevista no inciso II do § 1
o 

, a conduta da manutenção de vigilância ostensiva no 

lugar de trabalho também é tipo básico autônomo e relaciona-se com o intuito de retenção do 

empregado no local de trabalho através da vigilância armada. Nota-se que a mera existência 

de vigilância ostensiva por parte do empregador (com intenção de proteção) não configura a 

conduta típica. 

 O mesmo se verifica para a segunda conduta prevista no inciso II, qual seja o 

apossamento de documentos ou objetos pessoais. A finalidade aqui também é impedir que o 

empregado deixe o local de trabalho, diferentemente do caso previsto no art. 203, § 1
o 

, II do 

CP (crime contra a organização do trabalho, a retenção de documentos contratuais ou pessoais 

tem o intuito de manter o vínculo com o empregado e não de afetar a liberdade de locomoção 

do mesmo). 

 Finalmente, são causas de aumento da pena prevista no art. 149 o sujeito passivo 

ser criança ou adolescente, ou o crime ser motivado por razão de preconceito contra raça, cor, 

etnia, religião ou origem.  

 Com efeito, no campo legislativo duas importantes alterações com implicações 

para a temática do trabalho escravo vêm sendo discutidas: a reforma do Código Penal e a 

aprovação da PEC do trabalho escravo. No que tange à primeira, o relator da reforma do 

Código Penal na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, Vital do 

Rêgo (PMDB-PB), acatou as emendas que mudam o conceito de trabalho escravo, o que 



significa diminuição da possibilidade de punição a quem se utiliza dessa forma de exploração 

de mão de obra e, consequentemente, redução de direitos dos trabalhadores. 

 O novo texto do art. 149 exclui as condições degradantes de trabalho 

(incompatíveis com a dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos 

fundamentais ou que coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador) e a jornada 

exaustiva (em que o trabalhador é submetido a esforço excessivo e sistemático que acarreta 

danos à sua saúde ou risco de morte) como elementos definidores de trabalho análogo ao de 

escravo
10

. Sob a justificativa de conferir maior certeza e segurança jurídica aos aplicadores da 

lei, o projeto contempla apenas as hipóteses de comprovação de trabalho forçado e servidão 

por dívida como ensejadores de responsabilização do empregador pelo crime, reduzindo os 

elementos de caracterização do trabalho escravo que atualmente se encontram positivados. 

 Conforme será melhor detalhado a seguir, tal mudança no art. 149 tornaria mais 

difícil a punição dos empregadores que utilizam mão-de-obra escrava de imigrantes em 

confecções, pois a sujeição a condições degradantes de trabalho (elemento atualmente 

considerado para a comprovação da redução à condição análoga de escravo) tem sido 

observada com frequência nas fiscalizações realizadas em tais locais, ainda segundo 

Sakamoto
11

.   

 A PEC do Trabalho Escravo (promulgada em 05/06/2014), que tramitou no 

Congresso Nacional durante 19 anos até sua aprovação, prevê o confisco de propriedades nas 

quais seja comprovada a utilização de trabalho escravo, destinando-as à reforma agrária ou ao 

uso habitacional urbano. Neste ponto, a aprovação deve ser considerada como uma importante 

ferramenta legislativa e institucional na militância pelo fim do trabalho escravo no Brasil. 

Entretanto, ocorre que a proposta de regulamentação da nova legislação, cuja autoria é 

creditada ao Senador Romero Jucá (PMDB-RR) e já aprovada em comissão especial mista, 

prevê a mesma exclusão das condições degradantes de trabalho e da jornada exaustiva como 

elementos caracterizadores da redução à condição análoga à de escravo
12

. 
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 Assim, nota-se que ambas alterações estão em consonância entre si, o que não 

significa de maneira alguma que possam representar avanços para a luta contra o trabalho 

escravo. Pelo contrário, resta nítido o retrocesso no tratamento do tema em questão. Ou seja, 

conforme na proposta de Honneth, as propostas legislativas ora analisadas continuam negando 

reconhecimento a parcela da população, não sendo capaz de reverter um complicado processo 

de desrespeito social. 

 

 

3.1 O Caso dos Bolivianos em Confecções Brasileiras 

 

  Em que pese a abolição da escravatura em 1888, a realidade brasileira é marcada 

pela manutenção do trabalho escravo ilegal até os dias atuais, sobretudo nas áreas rurais. Essa 

prática normalmente envolve a sujeição de trabalhadores brasileiros aliciados por 

contratadores de empreitada (os chamados gatos), que servem de fachada para evitar que os 

fazendeiros sejam responsabilizados pelo crime. Tais trabalhadores são recrutados em locais 

distantes do local onde será prestado o serviço e, uma vez lá, submetidos às práticas 

anteriormente citadas quando comentado o art. 149 do CP. Pode-se afirmar que a situação 

brasileira de desrespeito à integridade física e moral de centenas de pessoas caracteriza-se 

pela não observância do amor, do direito e da estima social, conforme Honneth (2009). 

  Quando se fala em escravidão contemporânea, essa forma é a primeira que vem à 

mente. Contudo, a escravidão em centros urbanos tem se tornado bastante comum na última 

década, ganhando contornos diferentes por envolver, geralmente, imigrantes de países da 

América Central e Sul atraídos ao país pelas oportunidades que a economia brasileira oferece, 

por representar uma força expressiva na região.  

  É justamente dessa hipótese que se ocupa a investigação do presente artigo. São 

cada vez mais comuns notícias de descoberta de trabalho escravo de imigrantes bolivianos em 

confecções de São Paulo que prestam serviços para grandes marcas atuantes no mercado 

brasileiro.  

  No caso em comento, cumpre observar que não é a privação de liberdade de ir e 

vir que caracteriza, na maioria das vezes, a escravidão dos imigrantes bolivianos, mas sim a 

coerção psicológica e o endividamento aos quais são submetidos. Todos os gastos – desde a 

captação desses imigrantes em seu país de origem – como transporte, alimentação, moradia, 

água, luz, etc. são descontados do salário do trabalhador. Alia-se ao superdimensionamento 

desses gastos pelo empregador o fato de que a remuneração dos imigrantes pelos serviços 



prestados é muito baixa, de modo que se torna cada vez mais difícil saldar as dívidas. 

Destaca-se que: 

Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante aliado ao 

cerceamento da liberdade. Este segundo fator nem sempre é visível, uma vez 

que não mais se utilizam correntes para prender o homem à terra, mas sim 

ameaças físicas, terror psicológico ou mesmo as grandes distâncias que 

separam a propriedade da cidade mais próxima
13

. 

 

  Sobre a rotina nas oficinas de costuras, destaca-se a seguinte passagem: 

O dia-a-dia nas oficinas de costura no centro velho de São Paulo é estafante 

e ingrato para os imigrantes latino-americanos. É um trabalho degradante e 

sub-humano, que não respeita os preceitos mais básicos de direitos humanos. 

Os bolivianos – a comunidade mais numerosa e mais explorada - chegam a 

trabalhar até 18 horas por dia nas confecções, de segunda a sexta-feira. Aos 

sábados, a jornada se encerra ao meio-dia e os domingos as livres (ROSSI, 

2005, p.23). 

  Segundo relatos dos próprios trabalhadores (ROSSI, 2005), como boa parte dessas 

oficinas é ilegal, elas costumam funcionar em porões ou locais escondidos, com estruturas 

bastante precárias. As máquinas de costura normalmente ficam em salas sem janelas onde não 

circula ar nem entra luz do dia. Condições de higiene e segurança também são abaixo do 

razoável. Ademais, os donos das oficinas têm o costume de trancar a porta pelo lado de fora 

quando se ausentam, a fim de evitar a entrada ou a saída do recinto. Alimentação e moradia 

(três refeições diárias e moradia na própria oficina) são fornecidas pelo patrão, mas 

descontadas da remuneração dos trabalhadores.  É comum a prática de colocar música 

boliviana alta para tocar, tanto com o intuito de abafar o som produzido pelas máquinas de 

costura como para criar a ilusão de acolhimento, provocar nos trabalhadores a ideia de que 

estão em sua cultura. 

  Assim, a manutenção do sistema de exploração dos bolivianos nas confecções 

brasileiras tem como um de seus alicerces a coerção psicológica praticada pelos patrões. 

Aproveitando-se da situação de ilegalidade da maioria dos trabalhadores, alegam que se 

fizerem denúncias relativas às más-condições de trabalho, orquestrarem tentativas de fuga e 

reclamarem direitos trabalhistas na justiça, por exemplo, serão denunciados à Polícia Federal 

e, consequentemente, presos e deportados. Ademais, é comum a prática do confisco dos 

documentos dos trabalhadores para que estes permaneçam submissos.  

  Em plena era da informalização do trabalho, conforme lição de Antunes (2003), é 
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nítida a utilização cada vez maior do artifício da terceirização como forma de redução de 

custos. Muito embora a terceirização seja um instituto permitido pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, são várias as formas de desvirtuamento praticadas pelos empresários tornando-as, 

portanto, ilícitas.  

  Destaca-se aqui, a título ilustrativo, o caso da rede de lojas da marca Zara: em 

2011 foram realizadas inspeções, por auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, em uma 

oficina na cidade do interior paulista de Americana. Foram constatadas, nessa ocasião, 

condições degradantes de trabalho, com alojamentos irregulares, falta de banheiros e 

dormitórios inadequados. Por meio de uma denúncia anônima de um trabalhador boliviano, os 

auditores encontraram 52 funcionários em ambiente insalubre, trabalhando 14 horas por dia e 

recebendo entre R$ 0,12 e R$ 0,20 por peça. Na ocasião, a fabricante Zara disse que o que 

houve foi uma “terceirização não autorizada”
14

. 

  Em decisão proferida em 11 de abril de 2014, a Justiça do Trabalho rejeitou o 

pedido de anulação do processo por manutenção de trabalho análogo à escravidão. A marca 

espanhola pedia a nulidade dos processos por alegar que não praticou nenhum ato ilícito e que 

"o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) teria extrapolado das suas atribuições ao 

reconhecer a confecção como real empregadora de pessoas encontradas em condições 

análogas à escravidão". Ainda, afirmou que iria recorrer da decisão, pois
15

:  

a Zara Brasil considera que a sentença da 3ª Vara do Trabalho de São Paulo 

não levou em consideração a omissão consciente da empresa AHA na 

produção realizada em oficinas de costura em 2011. O fornecedor AHA 

desviou peças a subcontratados sem o conhecimento da Zara Brasil, obtendo 

assim lucro econômico, o que não foi levado em conta pelo Tribunal. A Zara 

Brasil jamais obteve qualquer vantagem financeira com a irregularidade 

cometida pela AHA.
16

 
 

  O juiz Álvaro Emanuel de Oliveira Simões afirmou em sua decisão que a Zara 

adquiria mais de 90% da produção da empresa AHA. Além disso, a fiscalização do MTE 

constatou que todos funcionários encontrados em condições análogas à escravidão 

trabalhavam exclusivamente na confecção de peças da Zara. Em trecho da decisão, afirmou 

que “a fraude da intermediação é escancarada, pois na verdade, houve prestação em favor da 

vindicante com pessoalidade, não eventualidade, remuneração e subordinação econômica”. O 
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magistrado afirma que, como defendido pela Advocacia-Geral da União, a sociedade 

empresária tem responsabilidade direta pela situação constatada
17

. 

 

3.2 Trabalho Análogo à Escravidão e Violação dos Direitos Humanos: o Reconhecimento 

Social 

 

  Segundo Celso D. de Albuquerque Mello (2004), proceder à definição de direitos 

humanos é tarefa muito difícil. Para tanto, destaca a afirmação do relator da Comissão de 

Direitos Humanos (CES-ONU) em 1947, Charles Malik: 

A expressão ‘Direitos do Homem’ refere-se obviamente ao homem, e com 

‘direitos’ só se pode designar aquilo que pertence à essência do homem, que 

não é puramente acidental, que não surge e desaparece com a mudança dos 

tempos, da moda, do estilo ou do sistema; deve ser algo que pertence ao 

homem como tal (MELLO, 2004, p.813).  

  Com efeito, Mello (2004, p.813) adota o conceito de Louis Kenkin:  

Direitos Humanos constituem um termo de uso comum, mas não 

categoricamente definido. Esses direitos são concebidos de forma a incluir 

aquelas “reivindicações morais e políticas, que, no consenso contemporâneo, 

todo ser humano tem o dever de ter perante sua sociedade ou governo”, 

reivindicações estas reconhecidas como “de direito” e não apenas por amor, 

graça ou caridade. 

  Finalmente, a Organização das Nações Unidas aponta que “os direitos humanos 

são comumente compreendidos como aqueles direitos inerentes ao ser humano”, pois seu 

conceito “reconhece que cada ser humano pode desfrutar de seus direitos humanos sem 

distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, origem social 

ou nacional ou condição de nascimento ou riqueza”
18

. 

  Nesse contexto, observa-se que o trabalho escravo é uma violação de direitos 

humanos, pois, de forma sintética, representa um atentado contra a dignidade humana. De 

acordo com o art. 23 (1.), da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948
19

, “todo 

ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”.  

 Assim, o combate ao trabalho escravo tem sido um importante elemento da proteção 

aos direitos humanos. Importa observar, ademais, que os mecanismos para tal combate 
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precisam ser voltados à reversão da lógica de exclusão social a partir do reconhecimento 

social.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho buscou analisar uma situação peculiar presente no contexto 

econômico brasileiro atual, qual seja, a utilização de mão de obra escrava de países vizinhos, 

como a Bolívia. 

 Nesse sentido, buscou-se demonstrar que a questão do trabalho em situação 

análoga à escravidão é mais do que uma questão jurídica, mas um problema de falta de 

reconhecimento social, por permitir uma lógica perversa de exclusão. Nesse sentido, centenas 

de pessoas têm suas integridades físicas e psicológicas desrespeitas frente a ameaça de serem 

deportadas para seus países de origem pela situação de irregularidade no Brasil. 

 Através da estratégia metodológica, realizou-se uma pesquisa qualitativa por meio 

do método de análise de conteúdo. Dessa forma, quanto às técnicas de pesquisa, a opção foi, 

primordialmente, pela documentação indireta, a bibliográfica e a documental. 

 Tudo com o objetivo de construir um sistema analítico de conceitos que foram 

aplicados na interpretação de artigos científicos sobre os institutos em análise. 

 Finalmente, foi possível perceber que as propostas legislativas estudadas, a 

reforma do Código Penal e a aprovação da PEC do trabalho escravo, não são capazes de 

enfrentar o problema jurídico e social pela utilização de mão de obra de trabalho análoga à 

situação de escravo vivenciado hoje no contexto brasileiro. 
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